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 :ؼزٜش  

مجٝع اؿكٛم قفٛظ١ ملشنض ايكاٖش٠ يًذساطات ايهشدٜة١  ٚريةرل َظةُٛ     

باعاد٠ ْؼش أٚ اْتاز ايهتاب أٚ أٟ دض٤ َٓ٘ أٚ ؽضٜٓ٘ ع٢ً أدٗض٠ اطةذلدا   

ْكً٘ بأ١ٜ ٚط١ًٝ أخش٣ أٚ تـٜٛشٙ أٚ تظةذًٝ٘ عًة٢    أٚ اطذلداد أيهذل١ْٝٚ أٚ

 أٟ مٛ دٕٚ أخز َٛافك١ نتاب١ٝ َظبك١ َٔ املشنض.

 

 اطِ ايهتاب : َٓاظةش٠ ايعاّ: ايعًةُا١ْٝ ٚايذميكشاطٝة١ فةٞ ػةشبة١ نٛسدطةتإ

ةش  تأيٝف  : عًةٞ بابٝة

 قُذ ٜاطني سظٔتشمج١ : 

  سػٝذ  ُذأَنيقٖٛػٝاس الف : ايغةة

 عُش عضايذٜٔ قُذ١ : ةايتذٗٝضات ايفٓٝ

 2018ايطبعةة١ : األٚيةة٢ 

 26909/2018 سقِ اإلٜةةذا  :

 سد١ٜٛايٓاػةةش : َشنض ايكةاٖش٠ يًذساطةات ايهة

 أنتٛبش 6ة َذ١ٜٓ  11ايعُشا١ْٝ ايجا١ْٝ ة اؿٞ  19ُٓطك١ ةاي 46

 ١ةةاؾٝض٠ ة مجٗٛس١ٜ َـش ايعشبٝ

 00201222629186ت / 

E-mail: ccksofficial@gmail.com 
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داءـاإله

ًش١ ةُـةةةة٢ نةةةٌ َةةةٔ اميٓعةةة٘ ايتهٗبةةةش  ٚا اي  ةإيةةة

ش ةايبشح ٚايتفهٝ ةٔابك١ عةاع١ ايظةاـاؿ١  ٚا ايكٓ

ٛ  ي٘. ةشاس اؿل ٚاـلةَٔ ٔإق
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مقدمة الطبعة العزبية

 ٍ  ٚآيةة٘ أمجعةةني قُةةذ عًةة٢ ٚايـةةال٠ ٚايظةةالّ  اؿُةةذ ا ايهةةبرل ايةةةُتعا

ية٢ ّٜٛ ايةُآٍ.إِٗ بإسظإ ةَٔ ايـشب ٚاألصٚاز ٚايكشاب١ ٚايتابعني ي

ٚبعةذ:

ميةةٛز بايتٝةةاسات   فةة٢ عًةة٢ َطًٖةةٕع إٔ ايعةةاب اإلطةةالَٞ بؼةةةٖت٢ أقطةةاسٙ اى

ايفهش١ٜ ٚايظٝاط١ٝ املتعذِّد٠  ٚأس٣ إٔ ناّل َٔ )ايعًُا١ْٝ( ٚ )ايذميكشاط١ٝ( 

ايتٝاسات ٚأنجشٖا إثاس٠ يًذةذٍ ٚايٓكةاؾ بةني اإلػةاٖني:      ُِٖا َٔ أِٖ تًه

اإلطالَٞ ٚايعًُاْٞ ايًٝدلايٞ.

  ٚ طةهشترل ايةةُهتب ايظٝاطةٞ     بةني ايظةٝذ َةال غتٝةاس     ٖزا ٚقذ دةشت بةٝو 

ٞ   يإلؼةةاد أسٜخ: ةةةة ُٛكٛعني  بتةَٓةةاظش٠ سةةٍٛ ٖةةزٜٔ ايةة     ايةةٛطو ايهشدطةةتاْ

يةة٢ بجِّٗةا   إباإلكةاف١   -( فةٞ َذ١ٜٓ ايظةًُٝا١ْٝ  ٚاييت ػٖظذت 2016/ 4/ 10)

فةٞ ٖزا ايهتاب –فةٞ ايكٓٛات ايفلا١ٝ٥ 
(1).

آيةزٟ قةاّ بٓكةٌ ٖةزا ايهتةاب        قُةذ َٚٔ ٖٓا أػةهش ايظةٝذ: ٜاطةني سظةٔ     

ٚيةة٘ َةةو دضٜةةٌ  ٢ ايعشبٝةة١  فذةةضاٙ اا أسظةةٔ اؾةضا٤ ةية إَةٔ ايًغةة١ ايهٛسدٜةة١  

ايؼهش ٚايتكذٜش.

إٔ ٜٓفع بٗزا ايهتاب قاس٥ة٘ ٚهعًة٘  ٚأطأٍ اا ايهشِٜ سٓب ايعشؾ ايعظِٝ

ـٓش. طةببّا يًُضٜذ َٔ ايفك٘ ٚايتب

 ايةُؤيف
 م 2018 / 1 / 15ـ   هـ 1439/ 4/ 28

ٌ / إقًِٝ نٛسدطتإ ايعشامةأسبٝ

ٚذيو بعد إفساغٗا َٔ ايهاضٝت، َٔ قبٌ بعض ايػباب ايعُؼًصني دعصاِٖ ا  ػٝععسّا، ٚيععِٗ َٓععٞ     ( 1
/kpBGX4I0nv7https://youtu.beايػهس ٚايتكدٜس، ٜٚٛدد ْص ايعُٓاظس٠ ع٢ً ٖرا ايسابط: 

www.alibapir.net

https://youtu.be/I0nv7kpBGX4


..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  

 

ص8ط
 

www.alibapir.net



..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  

 

ص9ط

تعزيف بهذا الكتاب مقدمة و
 

إٕ اؿُةةذ ا مُةةذٙ ْٚظةةتعٝٓ٘ ْٚظةةتغفشٙ ْٚعةةٛر بةةاا َةةٔ ػةةشٚس أْفظةةٓا     

َٚةةٔ طةة٦ٝات أعُايٓةةا َةةٔ ٜٗةةذٙ اا فةةال َلةةٌ يةة٘ َٚةةٔ ٜلةةًٌ فةةال ٖةةادٟ يةة٘

 ٚسطٛي٘ٚأػٗذ إٔ ا إي٘ إا اا ٚسذٙ ا ػشٜو ي٘ ٚأػٗذ إٔ قُذا عبذٙ 
َ٘ َسٖل ُتَك} ًٖ ُٓٛا اٖتُكٛا اي ََ َٔ آ َٗا اٖئزٜ ٜٗ َٕ    ةةة َٜا َأ ُُٛ ًٔ َُِظة  ِِ ِْةُت ََٚأ ٖٔ ٔإٖيةا  ُُةُٛت َٚا َت  ٔ٘  {أت

 .-102-آٍ عُسإ 
َٗةةا} ِٓ َٔ ًَةةَل  ََٚخ َٚأسةةَذ٠ٕ  َِْفةةٕع   ِٔ َٔةة  ِِ ًََكُهةة ُِ اٖيةةٔزٟ َخ ٖٓةةاُغ اٖتُكةةٛا َسٖبُهةة َٗةةا اي ٜٗ َٜةةا َأ

ََٚبةةةٖح   َٗةةةا  َِٚد َ٘ٔص َٕ ٔبةةة َ٘ اٖيةةةٔزٟ َتَظةةةا٤َُيٛ ًٖةةة َٚاٖتُكةةةٛا اي َْٔظةةةا٤ّ  َٚ َُةةةا ٔسَدةةةاّا َنةةةٔجرلّا  ُٗ ِٓ َٔ

ِِ َسٔقٝبّا ُِٝه ًَ َٕ َع َ٘ َنا ًٖ ٕٖ اي َّ ٔإ  .-1-ايٓطعا٤  {َٚاِيَأِسَسا
{َٗ ٜٗ ُٓةا اٖيةةَٜا َأ ََ َٔ آ َُٚقُٛيٛا َقةةٔزٜ  َ٘ ًٖ ِِ َأةةِّٛا َطةةٛا اٖتُكٛا اي ًِٔح َيُه ـِ ُٜ ِِٔذٜذّا   َُةاَيُه ِع

َِٜغٔف َُْٛبُهةِش َيُهةَٚ ََٚسُطةةِِ ُر  َ٘ ًٖ ُٜٔطٔع اي  ِٔ ََ َٚ ُ٘ َفَكةةِِ  ِٛصّا َعٔظُٝةاّ  ةةَٛي -األسعصاب   {ِذ َفاَص َفة
  ذةةا بعةأَ .-71

! ا ايكاس٤ٟ ايهشِٜةةةأٜٗ

ٚاس(  ٘ٞ قاعةة١ )تةة ةٞ ٚبةةني ايظةةٝذ َةةال غتٝةةاس فةة  ةبعةةذ إٔ ُأدشٜةةِن َٓةةاظش٠ُ بٝٓةة  

 : ٔإػشاف نٌ َٔةايظًُٝا١ْٝ ب ٞةف 10/4/2016بتأسٜخ 
ٞ بةاسٜعةس٥ةٝع داس ايعًةّٛ اإٔلْظةا١ْٝ فة     (اـظيظيوركشٚفٝظٛس )َٝؼةٌٝ  ةايب/ 1

 ١ُٝ يًبشٛخ.ةٚس٥ٝع ايه١ًٝ ايعاي

ـــظٞ داَعةة١ ٔإةٚإ  األطةةتار فةة  ة٘د. عةةادٍ باخةة/ 2 ٞ ةُتعإٚ فةةةٟ  ٚايباسةةح ايةة رـ

ٞ باسٜع.ةَذسط١ ايذساطات ايعًٝا يًعًّٛ اإٔلدتُاع١ٝ ف

ٞ ةُٓاظش٠ فة ةُٗتُني بٗزا املٛكٛ   قشست طبع ٖزٙ اية ةطًب سجٝح َٔ ايٚب

تكٌ.  ةنتاب َظ

www.alibapir.net



..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  

 

ص10ط

: ذ َٔ اإٔلػاس٠ ايٝٗاةةٖٚٓاى أَٛس اب

 ٞإا أْة نُةا ناْةن   تجبٝن اؿٛاس  ٚنزيو األدٛب١ ع٢ً األط١ً٦   َِٖت (1

ٞ املظةةةٛد٠ املططٛطةةة١  يهةةةٔ ب ٜظةةةعفو   ةذٟ فةةةةني ٜةةةةأكةةةفن َانةةةإ بةةة 

بةٌ ٜضٜةذٖا     ٞ قتٛاٖةا ةش فة ةُٓاظش٠  دٕٚ إٔ ٜؤثة ةا٤َ اية ةن إٔلبذا٥٘ أثٓة ةايٛق

ٛسّا.ة١ّٝ ٚٚكةػً
 

ٞ ة٢ بعةةا املـةةادس ٚأزلةةا٤ بعةةا ايعًُةةا٤  إر ب ٜةةتِ بٝاْٗةةا فةة   ةْؼةةرل ايةة (2

ُٓاظش٠ يلٝل ايٛقن.ةاي

ب ٜهةةٔ بٝةةإ مجٝةةع أقةةٛاٍ ٚأطةة١ً٦ ايظةةٝذ َةةال غتٝةةاس كةةشٚسّٜا  ٚريةةو (3

ُكشس  ٖٚةةٛ )ايعًُاْٝةة١  ةايةة ُٛكٛ ةيبعةةذٖا عةةٔ قتةة٣ٛ اؿةةٛاس ٚٔإطةةاس ايةة  

ٞ ػشبة١ نٛسدطةتإ(  يهةٔ ْةٛسد َلةاَني ٚقتٜٛةات       ةٚايذميكشاط١ٝ فة 

٘ٔ.ةةأقٛأي

ٞةأدٝةةةب عةةةٔ بعةةةا أقةةةٛاٍ ٚأطةةة١ً٦ ايظةةةٝذ َةةةال غتٝةةةاس ٚايةةةيت قاشلةةةا فةةة    (4

ٟٓ َتظع َةٔ ايٛقةن يإٔلدابة١     ايذقا٥ل اـُع األخرل٠  سٝح ب ٜهٔ يذ

ُٓاظش٠.ةا٤ ايةةعًٝٗا أثٓ

٤ عًةة٢ آيٝةة١ املٓةةاظش٠ ٚأطةةًٛبٗا  َأْؼةةش ْةةف ايشطةةاي١ ايةةيتإٔلطةةال  ايكةةشا  (5

ا.ةٗش َٔ َٛعذٖةُؼشف عًٝٗا  قبٌ ػةُٓاظش٠ ٚايةتًكٝتٗا َٔ َذٜش اي

6)   ِّٙٛ ُٓاظش٠ ٖةةةٛ ؽـةةةٝفةُأخز ايٛسٝةةةذ عًةةة٢ ايةةة ةإٔ ايةةةإيةةةة٢ أسٜةةةذ إٔ ُأْةةة

)ْـف طاع١( يًشذٜح عٔ َٛكةٛعني نةبرلٜٔ ػةا٥هني نةة)ايعًُا١ْٝ     

ذ َةةةةٔةايٛقةةةةن املةةةةزنٛس كــةةةةّا يٛاسةةةة   ٚايذميكشاطٝةةةة١( ٚيةةةةٛ نةةةةإ   

جش.ةةُٛكٛعني  ألَهٔ اإٔلساط١ ب٘ ٚٔإعطا٥٘ سك٘ أنةاي
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٢ ايؼطـةةةةةٝات ةيةةةةةإايؼةةةةةهش ٚايعشفةةةةةإ   ُأقةةةةةذَِّّو إٔ ًٜةةةةةَضنُةةةةةا 

: ُزنٛس٠ أدْاٙةاي

 ّا.ةةُٓاظش٠ َعةتعذادٙ إدشا٤ ٖزٙ ايةاس  اطةايظٝذ َال غتٝ -1
ٔ أداساةٚإ ايًزٜة خـ  اادٍ بة ةتٛس عة ة  ٚايذنة اـظيظيوركشٚفٝظٛس َٝؼٌٝ ةايب -2

ُٓاظش٠ بٓذا .ةاي

ُٓاظش٠ ٚبجٗةةةةا بؼةةةةهٌةا١ٜ ايةةةةةةةةةة( ايفلةةةةا١ٝ٥  ايةةةةيت تٛيةةةةن سعوداوِرقٓةةةةا٠ ) -3

َباػش.

ــا ( ٚ )ثـــ  ا قٓةةةاتٞ ) -4 ُٓاظش٠ بؼةةةهٌة( ايفلةةةا٥ٝتني يبجُٗةةةا ايةةة  كوردسـ

 ش.ةَباػ

ُٓاظش٠ةمجٝةةةع املؼةةةاٖذٜٔ ٚاملظةةةتُعني ايهةةةشاّ  ايةةةزٜٔ اطةةةتُتعٛا بايةةة      -5

ٞ نافةةةة١ ةدٗةةةةا  ٚأس٣ إٔ ػةةةةعب نٛسدطةةةةتإ فةةةة داخةةةةٌ نٛسدطةةةةتإ ٚخاس

١ اآلٕ أنجةةش ةادةةةذ سةةةةا٥ٗا )ايؼةةُاٍ ٚ اؾٓةةٛب ٚايؼةةشم ٚايغةةشب( أػةةةةأسد

إٚة٘ ايتعةةةةةكل دْٚةةة ةاِٖ  ألْةةة٘ اٜتشةةة  ة٢ اؿةةةٛاس ٚايتفةةةة ةيةةة إَةةةٔ أٟ ٚقةةةن    

.ذةةاكةاتف ٚايتعةٚايته

ِٗةةة ُٚأ ًَٖطةةةفٕ  ةٙ ايةةة ٖةةةز  ةْٞ َُ ( 8يهًُةةةات نتبتٗةةةا قبةةةةٌ )   ُكذ١َ ٚايتعشٜةةةف  ُب

ٞ َكذَةةةةة١ نتةةةةةابٞ )ايتٝةةةةةاس  ةفةةةةة 2008/نةةةةةإْٛ ايجةةةةةاْٞ/  7ٞ ةات  أٟ فةةةةةطةةةةةٓٛ

 ٞ ٢ َٓةة٘ ةٞ ايطبعة١ األٚيةة ةخةتالف( فةة ْكةا  اا٥ةةتالف ٚاا  :اإٔلطةالَٞ ٚايعًُةةاْ

الَٝني ٚايعًُةةةةةاْٝني عًةةةةةة٢ ايةةةةةشريِ َةةةةةةٔ ايبةةةةةٕٛ ايؼاطةةةةةةع    ةإٕ ااطةةةةةة}ٖٚةةةةةٞ:  

١ُ عِٗ األٖذاف ايعظَُِٝذَتُُهٔ إٔ ةٓا أْ٘ َٔ ايإبرل بِٝٓٗ  ةٚاإٔلختالف ايه

شى ةُؼتة ة١ُُٗ  إرا أسادٚا ؼكٝكٗةا عًة٢ أطةاغ اي٥ٛةاّ ٚايعةٝؽ اي     ةٚايٓكا  اي

 اٍ:ةةُجةبٌٝ ايةٚاسذلاّ اآلخش ٚخذ١َ ايؼعب ٚايٛطٔ  فع٢ً ط
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 ُؼشٚع١ يؼعب نٛسدطتإ ٚاؿفاظ عًٝٗا.ةؼكٝل اؿكٛم اي/ 1
 ٞ.ةُعشفةُظت٣ٛ ايذساطٞ ٚاية١ ايةايتطٜٛش ايعًُٞ ٚتُٓٝ/ 2
 ا٤ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يإٔلقتـاد.ةةٔ  ٚٔإْؼاس ايٛطةةٔإعُ/ 3
 ؼكٝل ايعذاي١ َٚعاؾ١ ظاٖش٠ ايفظاد ٚايطبك١ٝ./ 4
 ش ايعٝؽ ايهشِٜ ٚايشفا١ٖٝ يًُٛاطٔ.ةتٛفٝ/ 5
 ِ ٚتظٌٗٝ ايضٚاز.ةةاؿفاظ ع٢ً األطش٠ ٚدع/ 6
ٞ ؿفٛف ايؼباب.ةا  خـٛؿّا فةةِٝ ايعًٝةاس األخالم ٚايكةَٓع اْٗٝ/ 7

{ا  َؼذلن١ بني اؾُٝعةةْٚكذاف د١ًًٝ ةةنًٗا أٖ
(1). 

   

 . 16،15، ايصفشتإ: 2008ايطبع١ ايجايج١. ض١ٓ  ( ٜٓعس:1
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 ش٠ةُٓاظةْف ايشطاي١ اييت ناْن تتلُٔ خاسط١ ايطشٜل إٔلداس٠ اي

حــوهية ــىـىٍاظزة عمـوعيٌّ لــإِطار ووض

: ي نوردستاُـة فــىاٌيـة والعمـالدميكزاطي

ّا ةةة ابٝةّا إهةةة ٛابة٢ فلةًٝتهِ  ار تًكٝٓةا َةٓهِ د   ةبتذا٤ّ ْٛد تكةذِٜ ايؼةهش اية   ا

ُظأي١  ايتعةاٜؽ ٚايظةًِ اإٔلدتُةاعٞ    ةذ رات٘ ديٝةٌ عًة٢ ٔإخالؿةهِ ية    ةٖٚزا ع

 ٞ نٛسدطتإ.ةِ َٔ اختالفاتٓا فةةع٢ً ايشري

أٜٗا ايظاد٠

ِٜٔ  سةةةةةٍٛ َفٗةةةةةّٛةيةةةةةإْكظةةةةةُن نٛسدطةةةةةتإ  ايكةةةةةذ  ٢ قةةةةةٛسٜٔ َتلةةةةةاٖد

ُٓـش١َ  َةةٔةٞ ايظةةٓٛات اـُةةع ٚايعؼةةشٜٔ ايةة ةايذميكشاطٝةة١ ٚايعًُاْٝةة١  فةة

خ  بةةشصت ف٦ةة١ نُٓاكةةٌ َةةٔ أدةةٌ بٓةةا٤ فتُةةع دميكشاطةةٞ  خةةالٍ ٖةةزا ايتةةأسٜ

ٞ  ةةعًُ ٞ سةني إٔةفة   اْٞ  ٚأخش٣ نعذٚ يذٚد يًُذتُع ايةذميكشاطٞ ايعًُةاْ

ٞ نٛسدطةتإ أػةذ تعكٝةذّا َةٔ إٔ ٜـةٛس بٗةزٙ ايظةٗٛي١ أٚةايٛاقع ايظٝاطٞ ف

ّا يًٛاقةةع  ٜكةةشأ بٗةةزٙ ايظةةطش١ٝ  ٖةةزا ايتكظةةِٝ فلةةاّل عةةٔ أْةة٘ يةةٝع اْعهاطةة         

١ ريةو ايٛاقةع بؼةهٌةةة ٗذّ سؤٜةٌ ٜة ةٞ نٛسدطتإ  بة ةفايظاط١  املتـًب ؿٝا٠

خٝٛط٘. ايعجةٛس عةًة٢ذْا ةئ ٜهٕٛ مبكذٚس أس

ٞ ةُتـًب  مةةٔ فةة ةَةةٔ ٖٓةةا  َٚةةٔ أدةةٌ إصايةة١ ايظةةتاس عةةٔ ريةةو ايٛاقةةع ايةة      

ٞ بةةاسٜع ٚداس بةةاسٜع يًعًةةّٛةَذسطةة١ ايذساطةةات ايعًٝةةا يًعًةةّٛ اإٔلدتُاعٝةة١ فةة  

ــ ظش٠ بةةني ايظةةٝذ )َةةال غتٝةةاس( ٚاألطةةتار   اإٔلْظةةا١ْٝ  ْكةةّٛ بةةإدشا٤ َٓةةا    ي)عل
ــــب ٢ةةةةةيإشتٝب األظةةةذٟ دٕٚ ايٓظةةةش  ةةةةة)ٚرنةةةش األزلةةةا٤ ا سظةةةب ايت ر( ـاثيـ

إز ةةة ع بٓتةٔ إٔ نةاّل َُٓٗةا ٜتُتة   ةةة ُٛقع ايظٝاطٞ أٚ ايعُش( ايًزٜٔ فلةاّل ع ةاي

ُزنٛسٜٔ  ٚنُْٛٗةةةا وةةةتالٕ َٛقعةةةّا  ةُفَٗٛني ايةةةةٚافةةةٕش سةةةٍٛ نةةةٌ َةةةٔ ايةةة  
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ُاك١ٝ  فةٔإٕ يهةٌ َُٓٗةا    ةٞ ايظةٓٛات اـُةع ٚايعؼةشٜٔ اية    ةفة  طٝاطّٝا َشَٛقّا

ُٜعةةٓذإ َـةةذسٟ تعب٦ةة١     ةتةةأثرلّا َباػةةشّا عًةة٢ ايةة    ُذتُع ايهٛسدطةةتاْٞ  نُةةا ٚ

ُٗتُني بايؼإٔ اإٔلدتُاعٞ ٚايظٝاطٞ.ةعٓذ اي

     ً فضْٜٛةةةات  ٚبعٝةةةذّا عةةةٔ   ٝبعٝةةةذّا عةةةٔ اؾةةةذٍ ايفٛكةةةٟٛ عًةةة٢ ػاػةةةات ايت

ٖةةةزا ايٓؼةةةةا   ٖةةةةٛ بٓةةةةا٤ ٔإطةةةةاس   افات  اشلةةةةذف ايةةةةش٥ٝع َةةةةٔةايتـةةةفٝل ٚاشلتةةةة 

ٔ ايعٓـةةةةشٜٔ  ايًةةةةزٜٔ  ةٔ ٖزٜةةةةة١ بٝةةةةةُٓاظش٠ أنادميٝةةةةةَٛكةةةةٛعٞ قاٜةةةةذ يةةةة 

ش( عًةة٢ ايذميكشاطٝةة١  ةشّا َةةٔ سٝاتُٗةةا يعًُٝةة١ )ايتٓظٝةة   ةخــةةا دةةض٤ّ نبٝةة  

١.ةاْٝةٚايعًُ

ا٤َ ايلةة٤ٛ عًةة٢ اـطةةٛ  ايٓظشٜةة١  ةةةةُٓاظش٠  مةةاٍٚ ٔإيكةَةةٔ خةةالٍ ٖةةزٙ ايةة 

ٔٔ طٝاطةةةةةةٝتني    ايةةةةةةيت تفـةةةةةةٌ ٖةةةةةةزٜٔ ايعٓـةةةةةةشٜٔ ايٖ    ِٝ ََٜتةةةةةة ًةةةةةةَزٜٔ ميةةةةةةجالٕ سؤ

ًُْكةٞ ايلة٤ٛ عًة٢ اؾظةٛس ايةيت       تةشب  بةني    ٚادتُاعٝتني كتًفتني  نُةا ٚ

ني ايشؤٜتني.ةاتةٖ
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زةـىٍاظـرة الاة إِدـيـيفـن

.10/4/2016ايتأسٜخ: 

. وارـتاع١ ةُهإ: قةاي

.( بعذ ايظٗش4ايٛقن: ايظاع١ )

ٌ ةةةةةةة  يًكٓةةةةةٛات سةةةةةل ْكُؼاسن١ةيًذُةةةةةاٖرل سةةةةةل اؿلةةةةةٛس  دٕٚ سةةةةةل ايةةةةة 

ــُؼاسن١  هًةةةع ايظةةةٝذ عًةةةٞ  ةُٓاظش٠  دٕٚ سةةةل ايةةة ةايةةة ٞ اؾاْةةةبةفةةة رـباثيـ

شٚفٝظٛس َٝؼةٌٝ  ةٞ اؾاْةب األٜظةش  ٚأٜلةّا ايبة    ةاألمئ  ٚايظٝذ َةال غتٝةاس فة   

  س٥ةةةٝع داس بةةةاسٜع يًعًةةةّٛ اإلْظةةةا١ْٝ ٚأْةةةا ْتٛطةةةطاُْٗا  ْٚةةةذٜشظيظيوركـــا

 ّا.   ةُٓاظش٠ َعةاي

ُ٘اس ٜكذّ نٌ َُٓٗا َٛكٛعة ةةٝٚغت رـيـاثـبايظٝذإ  سةٍٛ ايذميكشاطٝة١ ة

( دقٝكةة١  ٚبعةةذ اإٔلْتٗةةا٤ يهةةٌ َُٓٗةةا     25ا١ْٝ خةةالٍ ٍةةٕع ٚعؼةةشٜٔ )  ةةةةٚايعًُ

ُٓاقؼة١ طشٚسةات اؾاْةةب اآلخةش  ثةةِ    ٔي  ( دقٝكةة١ َةٔ ايٛقةةن 15عؼةش٠ )  َعُِة َخ

ــٝظٛس َٝؼةةةةٌٝ فشٚةٜٓةةةةاقؽ ايبةةةة (25ذ٠  )ةُةةةةةطشٚسةةةةات ايطةةةةشفني يا ـظيظيوركــ

ا٥ل يإٔلدابة١  بٗةزا ٜظةتغشم ٚقةن     ةة( دق5يهٌ َٔ املؼاسنني )١  نُا إٔ ةةدقٝك

١.ةة( دقٝك١ّ115 ٍَٚع عؼش٠ )ةُٓاظش٠ َا٥ةاي

١ ٚاإٔلْهًٝضٜةةةةة١  ايدلٚفٝظةةةةةٛس َٝؼةةةةةٌٝةٛسدٜةةةةةة١ اؿةةةةةٛاس ٖةةةةةٞ ايًغةةةةة١ ايه ةيغةةةةة

١ُٝة١ ايعايةةةةة: س٥ةةةٝع داس بةةةةاسٜع يًعًةةةّٛ اإٔلْظةةةةا١ْٝ  س٥ةةةٝع ايهًٝةةةة   ظيظيوركــــا

 ح.  ةيًبش

ُظاعذةٟ ٚايباسةةح ايةةظــرٚإ: األطةةتار فةةةٞ داَعةة١ إٔ  ٘ادٍ باخةةةايةةذنتٛس عةة

اسٜع.ةةةٞ بةا يًعًّٛ اإٔلدتُاع١ٝ فةةٞ َذسط١ ايذساطات ايعًٝةف
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ةــئـتوط
 

! أٜٗا ايكاس٤ٟ ايهشِٜ

تاب نُا ٜأتٞ:ةزا ايهةُستِّبن َٛاكٝع ٖ
 

 (. Secularism) ايكظِ األٍٚ: ايعًُا١ْٝ
 .(Democracy) ايكظِ ايجاْٞ: ايذميكشاط١ٝ

ٞ ػشبةةةة١ ٔإقًةةةةِٝةايكظةةةةِ ايجايةةةةح: ايٓتةةةةا٥ر: ايعًُاْٝةةةة١ ٚايذميكشاطٝةةةة١ فةةةة   

نٛسدطتإ.

ايكظِ ايشابع: اإٔلداب١ عٔ األط١ً٦.

ُٛكٛ  ايةةةةزٟ قذَتةةةة٘ةاألقظةةةةاّ : األٍٚ ٚايجةةةةاْٞ ٚايجايةةةةح: ٖةةةةٞ ْةةةةف ايةةةة ٚ

اس.ةة١ ٚايتٛكٝح َو ع٢ً أقٛاٍ ايظٝذ َال غتٝةٚايكظِ ايشابع  ٖٛ اإٔلداب

ٍٕ  ب ٜظةةُح بةة٘ ايٛقةةن يإٔلدةةةةاب١ عةةةةٔإدايكظةِ اـةةاَع:   ١ عًٝٗةةا ةابةةةةٔ أقةةٛا

ُٓاظش٠.ةٞ ايةف
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ٻ                             ٻ   ٱ   
 

٢ ٚطةةةًِ ٚبةةةاسى عًةةة٢ سطةةةٍٛ اا  قُةةةذ ٚآيةةة٘ةاؿُةةةذ ا ٚؿةةة٢ً اا تعايةةة

. املٗتذٜٔ بٗذاٙ

اؿاكةشٜٔ داخة٠ٌٛ ٚاألخةٛات  طةٛا٤   ةِ مجٝعةّا أٜٗةا اإٔلخة   ةةة بتذا٤ّ ُأسسِّةب به ٔإ

ٞ ٔإقًةةةِٝةيٝٓةةةا  فةةةإايكاعةةة١ ٚخاسدٗةةةا  ٚمجٝةةةع ايةةةزٜٔ ٜؼةةةاٖذْٚٓا ٜٚظةةةتُعٕٛ   

 ٢ نةةةٌ َةةةٔ ايظةةةٝٔذٜٔةيةةةإنٛسدطةةةتإ ٚخةةةاسز اإٔلقًةةةِٝ  نُةةةا ٚأقةةةذّ ػةةةهشٟ    
إةةةةٚإ  ايًةةزٜٔ ٜشأطخــ ادٍ بةةاةتٛس عةةةٚايذنةة اـيوركـــظيظ ايدلٚفٝظةةٛس َٝؼةةٌٝ

زٟ أعةةشب عةةٔةتٝاس ايةةةةةةاظش٠  ٚنةةزيو أػةةهش ايظةةٝذ َةةال غ  ةةةةُٓةٔإداس٠ ٖةةزٙ اي

 ّا.ةةاطتعذادٙ إٔلدشا٤ ٖزا اؿٛاس َع
 

أٜٗا ايظاد٠!  

: يٝهِ أسبع َالسظاتإُٛكٛ   ةٞ ؿًب ايةقبٌ اـٛض ف
 

ُٛكٛ .ةٞ اية١  دٕٚ ٔإقشاّ ايٓفع فةةُأساٍٚ ايتشذخ مبٛكٛع١ٝ بايغ -1

ُٛكٛ  ٚبؼةهٌ َهجةف ًَٚطةفةيلٝل ايٛقن أسةاٍٚ تكةذِٜ عـةاس٠ اية     -2

ُنت ةش  يةزا أقةٍٛ ايةة  ةفةٕٛ  ٜهفةٝهِ ايكًٝةةٌ يفٗةِ ايهجٝة    ٚأْةتِ مجٝعةّا َجك  

 ِ.ةةيٝهإٚأتشى  ايؼش  

ُشٖذدٜٔ  )طةةةةةةةةٝهٛاسٜضّةُٛكٛعني ايةةةةةةة ةأسةةةةةةةاٍٚ ايذلنٝةةةةةةةض عًةةةةةةةة٢ ايةةةةةةة    -3

ُظا٥ٌ دٕٚ عةةةذ ةٚايذميكشاطٝةةة١(  دٕٚ اطةةةتطشاد دةةةاْن  ٚريةةةو ألٕ ايةةة   

ٚاملظايو َتؼعب١.

٘ إُٓاظش٠  ٌٖ ناْن كشٚس٠ أٚ ا؟ نُا أػةاس  ةَادذ٣ٚ ٖزٙ اي -4 أٜلةّا يٝةة

ُٜكةة ٘ادٍ باخةةةايةةذنتٛس عةة قتـةةاد١ٜ اٍ: مةةٔ ايٝةةّٛ ْعةةاْٞ َةةٔ أصَةة١ ا ةٚإ  
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ن قا٥ُة١  فلةاّل عةٔ َؼةانٌ أخةش٣ تٛادة٘ اإٔلقًةِٝةٚسشب داعؽ َاصاية 

فٗةةةزا نًةةة٘ ؿةةةشٝح  يهةةةٔ ايلةةةشٚس٠ تكتلةةةٞ ٔإدةةةشا٤ ٖةةةزا اؿةةةٛاس  ألٕ

تضاّ بٗةا  ٚنةزيو ايذميكشاطٝة١    ةايعًُا١ْٝ اييت ْةذعٞ ػظةٝذٖا ٚاإٔلية   

ٞ دعٛاْةةا فأْتذةةن ٖةةزا ايٛاقةةع   ةا ب ْـةةُذِم فةة ةةةةيٝٗةةا  أس٣ أْٓاٛ ةايةةيت ْذعةة 

.ُشٜشةاي
ُٛكٛ   يإٔلطةةال  عًةة٢   ةرٕ: َةةٔ األُٖٝةة١ مبهةةإ إٔ ْتشةةاٚس سةةٍٛ ٖةةزا ايةة      إ

٢ ثالث١ أقظاّ:ةيإُٛكٛ  ةَا١ٖٝ ايعًُا١ْٝ ٚايذميكشاط١ٝ  ٚأْا أقظِ اي

: ١ قاٚسةة١ َٔ خالٍ ثالثةةٞ ايكظِ األٍٚ أؼذخ عٔ ايعًُاْٝةف

١.ةةُشٛس األٍٚ: تعشٜف ايعًُاْٝةاي

شب.ةةٞ ايغةُشٛس ايجاْٞ: قـ١ ظٗٛس ايعًُا١ْٝ فةاي

ر.ةةٞ فتُع ٔإطالَٞ ْاكةا١ْٝ فةشس يًعًُةايجايح: اَبايةُشٛس 

١ قاٚس:ةة١ َٔ خالٍ ثالثةاْٞ  َأؼذخ عٔ ايذميكشاطٝةٞ ايكظِ ايجةف

 األٍٚ: تعشٜف ايذميكشاط١ٝ . ايةُشٛس

 ايجاْٞ: قـ١ ايذميكشاط١ٝ. يةُشٛسا

ٞ ٚاقةةع ٔإقًةةِٝةح: َكاسْةة١ بةةني ايعًُاْٝةة١ ٚايذميكشاطٝةة١ فةة ةايجايةةايةةةُشٛس 

نٛسدطتإ.

ٞ ةٚفةةةةة ايعًُاْٝةةةةة١  ٞ ايكظةةةةةِ ايجايةةةةةح: أقةةةةةّٛ ببٝةةةةةإ اطةةةةةتٓتاز عةةةةةح َٛكةةةةةٛع

ٞ ٔإقًةةِٝ نٛسدطةتإ  ٚأسةةاٍٚ تكظةةِٝةٞ ػشبة١ اؿهةةِ فة  ةٚايذميكشاطٝة١ فةة 

١.ةةةظاّ ايجالثدقٝك١( ع٢ً األق 25ايٛقن )
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القسه األول

 ةـالعلناىي
 

Secularism 
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نخور األولـال
 فـالتعزي

 ة : ـىاٌيـوً العمـوفّ
ُـادس ايةةيت اطًعةةن عًٝٗةةا  ٚدةةذت أنجةةش َةةٔ ٦َةة١ تعشٜةةف شلةةزا   ةايةة سظةةب

 ر ٜكةةٍٛ:إشٜطا١ْٝ  ةُعاسف ايبةةةٞ دا٥ةةش٠ ايةةةُـطًح   يهةةٔ أفلةةًٗا  َةةاٚسد فةة ةايةة
{(Secularism )  ٖتُةةةاّاطةةةٝهٛاسٜضّ: سشنةةة١ ادتُاعٝةةة١ تتذةةة٘ مةةةٛ ا

ؤٕٚ األخشٜٚةة١  ٖٚةةٞ تعتةةدل دةةض٤ّ  ةبايؼةةؤٕٚ ايذْٜٝٛةة١ بةةذّا َةةٔ اإٔلٖتُةةاّ بايؼةة  

عةةال٤ ػةةإٔ  ْظةةا١ْٝ ايةةيت طةةادت َٓةةز عـةةش ايٓٗلةة١ ايذاعٝةة١ إلٔ    إلَةةٔ ايٓضعةة١ ا 

ف عةةٔ  ْـةةشا اُشتبط١ بةة٘  بةةذّا َةةٔ ٔإفةةشا  اإٔلٖتُةةاّ با    ةاألَةةٛس ايةة  اإٔلْظةةإ ٚ

ٞ اا ٚايٝةّٛ اآلخةش  ٚقةذ ناْةن اإٔللةاصات ايبؼةش١ٜ       ةاؿٝا٠ ٚايتأَةٌ فة  ػؤٕٚ 

ٞ عـش ايٓٗل١ أسذ أبشص َٓطًكاتٗةا  فبةذّا َةٔ ؼكٝةل رياٜةات      ةُطتًف١ فةاي

ٞ أسةةةذ ةٞ اؿٝةةةا٠ اآلخةةةش٠  طةةةعن ايعًُاْٝةةة١ فةةة   ةاإٔلْظةةةإ َةةةٔ طةةةعاد٠ ٚسفةةةاٙ فةةة   

{ٞ اؿٝا٠ اؿاي١ٝة٢ ؼكٝل ريو فةيإدٛاْبٗا 
(1)

. 
أقـةش تعشٜةف يًعُاْٝة١ ٖةٛ َاقاية٘ )نًةٛد دفةشاٟ( إر ٜكةٍٛ: أس٣ إٔ ٞٚاْ

)ايعًُا١ْٝ ٖٞ إصاي١ نٌ َشدع دٜو(.

ُذتُع ة(  )ايعًُاْٝةة١ ٖةةٞ: تٓظةةِٝ ايةة  1893 – 1832( )ٟشةٍٛ )دةةٍٛ فٝةة ٜٚكةة

بعٝذّا عٔ اا(.

 .594، ص10سٜطا١ْٝ، زع( دا٥س٠ املعازف ايب1

www.alibapir.net



..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  

 

ص24ط

ٌٖ دٜةٔ اا     ٌٖ قة َٝشة ٚأْا أقٍٛ: )ايعًُا١ْٝ ٖٞ: دٜٔ أسكٞ ؿٓع٘ اإٔلْظإ ٔي

ايظُاٟٚ(
(1)

. 
: ١ةٜٓبغٞ َعشف١ أسبع١ أَٛس غـٛق ايعًُاْٝٚ 

ٞ ةأٍٚ َٔ اطتطذّ ن١ًُ ايعًُا١ْٝ نإ )دٛسز دٝهةٛب ٖٛاٜةٛى(  فة    (1

( بعٓٛإ )ايعًُا١ْٝ ااْهًٝض١ٜ(.1854نتٝب أؿذسٙ عاّ )

ايعًُإْٝٛ َِٓٗ َٔ ٖٛ َعتكذ باا َِٚٓٗ َٔ ٖٛ ًَشذ  فُجاّل نةإ (2

ا  أَةا )دةاسيع بشادٚيةٛٚ(    ( َعتكذ با1906 – 1817)دٛسز  ٖٛ اٜٛى( )

( قةا٥اّل: )ايٓتٝذة١   1896ٞ عةاّ ) ة( نإ ًَشذّا  إر نتب ف1894 – 1833)

املٓطكٝةةةة١ اعتٓةةةةام ايعًُاْٝةةةة١ ٖةةةةٞ اإٔلؿةةةةاد(  ٚنةةةةإ س٥ةةةةٝع )مجعٝةةةة١    

عًُاْٝٞ بشٜطاْٝا( بعذ )دٛسز ٖٛاٜٛى(
(2)

. 
)ايعًُاْٝةةةة١(   ٟٖٓةةةةاى عًُاْٝةةةة١ ْظشٜةةةة١  ٖٚٓةةةةاى عًُاْٝةةةة١ تطبٝكٝةةةة١ أ      (3

(.ٚ)ايع١ًُٓ

ُصادز: عس ٖرٙ ايع١، ٜٓععُصٜد َٔ اإِلطالع سٍٛ َفّٗٛ ايعًُاْٝع( ي1
 (. ١3/1138 )ع/ َعذِ ايًػ١ ايبعسٜطا1ْٝ
 . 850 – 849/ َعذِ ُأنطفٛز، 2
 .2053س، ع/ َعذِ ٜٚبطت3
 (. 10/594سٜطا١ْٝ )ع/ دا٥س٠ املعازف ايب4
 (. 9/511) / دا٥س٠ َعازف ايدٜٔ ٚاألػالم5
از. ع، د. نٌُٝ اسب273ٞ ايفهس ايفًطفٞ ٚاإِلدتُاعٞع/ املٛضٛع١ املٝطس٠ ف6
  (.425 – 423/ ١13 )ع/ املٛضٛع١ ايعسب7ٝ
 ُد ضعٝفإ.عد. أس244/ قاَٛع املصطًشات ايطٝاض١ٝ ٚايدضتٛز١ٜ 8
 ( د. عبدايٖٛاب ايهٝايٞ.180 -4/179ٛع١ ايطٝاض١ٝ )/ َٛض9

ّا، عد بٛدعٛد ا  َؤَٓع  ع( ٖٓاى فسم بني )َٔ ٜعتكد بٛدٛد ا  ( ٚ)املؤَٔ( ٚذيو ألْ٘ يٝظ نٌ َعٔ ٜعتكع  2
ُإ ٖعٛ اببع١   عّا، ألٕ ايعسنٔ ايعس٥ٝظ يِيٜع   عُجاٍ: ِإبًٝظ ٜعسف ا ، دٕٚ إٔ ٜهٕٛ َؤَٓع عفع٢ً ضبٌٝ اي

ُذًد األٍٚ.عُإ ٚايعكٝد٠ اإِلضال١َٝ(، ايعٞ نتابٞ )اإِلٜعد، ٚقد بٝٓت ٖرا بايتفصٌٝ فٚايكبٍٛ ٚاإِلْكٝا
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ر تظةع٢ يًُٗٝٓة١ عًة٢    إُتطشف١  ةٖٓاى عًُا١ْٝ سلٛي١ٝ أٚ ايعًُا١ْٝ اي (4

نةةةٌ َفاؿةةةٌ اؿٝةةةا٠  ٖٚٓةةةاى عًُاْٝةةة١ دض٥ٝةةة١ أٚ َعتذيةةة١  إر تهتفةةةٞ       

٢ مجٝع َفاؿٌ اؿٝا٠.ةيإبفـٌ ايذٜٔ عٔ ايذٚي١  دٕٚ ايتٛريٌ 

خالؿ١ سأٜٞ سٍٛ تعشٜف ايعًُا١ْٝ َٚاٖٝتٗا

ٔ  ٚٔإَةا تةةٖذعٞ إٔ اا  ةةةةزِّب بايذٜةةة اا ٚته١  ٔإَةا تٓهةةش ٚدةٛد   ةةة أس٣ إٔ ايعًُاْٝ

ٕ٘ ٚأٟ دٜٔ؟ ةٕ ٚدذ  فال ول ي٘ ايتذخٌ فإٚ ية٘اإٔلٞ ػؤٕٚ ايٓاغ  ٚيهٔ أٟ ٔإي

ايزٟ ٜـف٘ أسططٛ بأْ٘ أٚدذ ايٛدٛد نظاع١ ثِ ؽ٢ًٓ عٓة٘  ا اإٔلية٘ ايةزٟ    

أْ٘ ٜشع٢ عبادٙ.ةةٜـف٘ اإٔلطالّ ب

  ا ايةةذٜٔ ايةةزٟ ٜظةةاٜش سٝةةا٠  شةٚنةةزيو ايةةذٜٔ ايهٓظةةٞ املًةة٤ٞ باألطاطٝةة 

ّا أَةةاّ ايتطةةٛس ٚؼشٜةةش   ةةةة اإٔلْظةةإ  ٖٚةةٛ اإٔلطةةالّ  بةةٌ ايةةذٜٔ ايةةزٟ نةةإ عا٥ك     

ٌ ايبؼشٟ.ةةايعك
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 نخور الجاىيـال

 ي الغزبـة فـصة ظهور العلناىيـق
 

قـةة١ ظٗةةٛس ايعًُاْٝةة١ طًٜٛةة١  إرا تهًُٓةةا عٓٗةةا بٔإطةةٗاب     
(1)

 يهٓٓةةا يلةةٝل  

اس ػذٜذ  فٓكٍٛ:ايٛقن ْتشذخ عٓٗا باختـ

ٞ ةٚدةةةٌ ٚعةةةذ أبٜٛٓةةةا )آدّ ٚسةةةٛا٤( باشلذاٜةةة١ َٓةةةز اطةةةتطالفُٗا فةةة ٕ اا عٓضإ

:ٕ اؿٝا٠ٚؤةاألسض  يٝبـشا ايطشٜل  ٜٚتعًُٖا ٔإداس٠ ػ

  ېې     ې  ې    ۉۉ    ۅ ۅ   ۋ   ۋ  چ    ٹ   ٹ 

.٘عط چ ۆئۇئ ۇئوئ وئ ەئ  ائ ەئ  ائ  ى ى

شًكةةات طًظةة١ً ،تةةذ٠ ا٤ عًةةِٝٗ ايظةةالّ َتتةةابعني ن   ةفأسطةةٌ اا األْبٝةة  

ساًَني َعاب اشلذا١ٜ َٔ اا  نُا قاٍ اا اؿهِٝ: 

چ   چ  چ  ڃ  چ  ڃڃ   ڃ   ڄڄ  چ  -1

. ٘عط چجت   ڇ

ڎ ڎ   ڍ ڌ ڌ  ڇ ڍ ڇ ڇڇ چ -2

 . ايٓطا٤ چ ں ڈ

سن١ٝ، أٚزدت ع٢ ايًػات: ايعسب١ٝ ٚايفازضع١ٝ ٚايتع  عيإ١( ٚايرٟ تسدِ عابٞ )َطا٥ٌ عصس١ٜ زا٥ذعٞ نتع( ف1
 ٖرٙ ايكص١.
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ُظٝح عًٝة٘ ايظةالّ  فهةإ آخةش سًكةة١     ةإٔ بعةح اا عٝظة٢ بةٔ َةشِٜ ايةة     ٢ةية إ

٢ فتُةةع َعةةني  أٚ ةيةةإٜٔ بعةةجِٗ اا ٞ طًظةة١ً األْبٝةةا٤ عًةةِٝٗ ايظةةالّ ايةةز ةفةة

ٞ سٝةةا٠ اإٔلْظةةإ  قبةةٌ بعجةة١ ايةةٓن قُةةذ بةةٔ عبةةذاا بةةٔ      ةَشسًةة١ قةةذد٠ فةة 

٢ ةُطًب  نطاا األْبٝةا٤  ٚقبةٌ ٔإْةضاٍ ايكةشإٓ نةآخش نًُةات اا اية       ةعبذاي

ُشطًني.ةا٤ ٚايةة١ً األْبٝةةًظة٘ طةةش١ٜ  فطتُن مببعجةةايبؼ

١ األْبٝةةا٤ عةةذا )قُةةذ( عًةةِْٝٗعةةِ يكةةذ أسطةةٌ عٝظةة٢ ابةةٔ َةةشِٜ نبكٝةة    

٘  ٖٚةةةٛ بٓةةةٛا اطةةةشا٥ٌٝ  نُةةةا قةةةاٍةةةةةّٛ بعٝٓةني  ٚقةةةة٢ فتُةةةع َعةةةةيةةةإالّ ةايظةةة

٢:ةتعاي

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      پ  پٻ  ٻ    ٻ  ٻٱ   چ

 چ ڀٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٿ  ٺ ٺ    ٺ ڀ
 .ايصف

ًُّٖا إٔ تهةةٕٛ سط     َُظةة كٝةةةن اي١ عٝظةة٢ ستةة٢ ٚإ ب  ةةةةةإرٕ نةةإ أَةةشّا َتٛقعةةةّا ٚ

داس٠ اؿٝةةا٠ بعةةذ ٦َةةات ايظةةٓني َةةٔٔإش قةةادس٠ عًةة٢  ةريٝةة  نُةةا ٖةةٞ دٕٚ ؼشٜةةف 

ْضٚشلا.

ُظٝح ٚأتباعةة٘ ةثةةِ  ٔإٕ ايةةشّٚ ٚٔبَتشةةِشٜٕا َةةٔ ايٝٗةةٛد نةةاْٛا ٜلةةطٗذٕٚ ايةة   

٢ إٔ اعتٓةةل ًَةةو ايةةشّٚ )قظةةطٓطني(  ةيةةإٜٚكتًةةِْٛٗ ٜٚطةةاسدِْٚٗ باطةةتُشاس  

بةةةٔايٛخ )اا  اُظٝش١ٝ  ٚأعًةةةٔ دعُةةة٘ َٚظةةةاْذت٘ يًجةةةا   ة(ّ ايةةة337 -280)

ُؤسخنية(ّ  سٝةةح قةاٍ أسةةذ ايةة 335ٞ )فُةةع ْٝكٝةة١( عةاّ ) ةايةشٚ  ايكةةذغ( فة  

ٖٓ ََٔن اي ٖٚ ٖٝةبٗزا ايـذد: )تَش ـٖش ايشّٚ(.ةٚي ١ُـةشاْ ِ ٜتٓ

 ٖٓ ١ْٝ عةةٔ ايتٛسٝةةذ  ٚ هٓةةن َةةٔ نشطةةٞ اؿهةةِ       اشـِةة فُٓةةز إٔ تٓاصيةةن اي

ـٖبن عًٝٗا طبك١ األنًٝ فاتظعن طًط١ ايبابا شٚغ  ةبذأت ببٓا٤ ايهٓٝظ١ ْٚ
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ٚايكظاٚطةة١ طٝاطةةّٝا ٚاقتـةةادّٜا ٚادتُاعٝةةّا  ٚخشدةةن ايهٓٝظةة١ عةةٔ عبا٤تٗةةا 

ٖٓ ذغةُكةةةٗٞ ايةةةةاّ ايجٝةةٛقشاطٞ أٚ اؿهةةِ اإٔليةةةةا ايٓظةةةةن أٚسٚبةةةةٚتب
(1)

شادع ة فتةة

ّ   ةةةةايذٜ ٢ دٜةةٔ آخةةش َةةٔ ٚكةةع    ةيةةإبةةٌ تغةةرل    ٔ ايـةةشٝح يًُظةةٝح عًٝةة٘ ايظةةال

ٌٖةابٛات ٚاأَلنًٝةةبةةبكةة١ اييٝةة٘ طإ)بةةٛيع ايشطةةٍٛ(  ٚأكةةٝفن   ٌَٖشةةََ شٚغ  فشةة

 ُظٝح عًٝ٘ ايظالّ.ةدٜٔ اي
 

ٞ سعني إٔ  عضالَٞ ٚاسبهِ ايدٜين، فع ني اسبهِ اإِلعٕٛ بعني الٜفسِّقعْٝسّا َٔ ايعًُاعُا ٜؤضف ي٘ إٔ نجٝع( 1َ
ٚ ظعاّل  ّٗا أعد اسبانِ إيعٛقساطٞ( ٜععٞ )ايجٝعّا، ألٕ اسبهِ ايدٜٓع١ً بُٝٓٗا ِإطالقعُا فسقّا غاضعّا ٚالصعبٝٓٗ

ٞ عاسبعانِ ضطعل يًػعسٜع١، أَعا فع      ،ٞ اإِلضعالّ عاع، ٚفع عانِ ٚنٝعٌ ايٓع  عٞ اإِلضالّ، فاسبع عيِيي٘، أَا ف
 إْٛ.عدز ايكعانِ ٖٞ ايػسٜع١ َٚصفِإزاد٠ اسب :ٛقساط١ٝعايجٝ
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 ةـٍيشـَ الهـى ديـلإزة ـٌع

ْظةش٠ طةشٜع١ عًةة٢ َاٖٝة١ دٜةٔ ايهٓٝظة١  يةةٓعًِ طةبب ْفةٛس ايٓةةاغ ٞٚيًٓكة 

١.  ةةعٓ٘  ٚاطتٓذادِٖ بايعًُاْٝ

أسةةاٍٚ َةةٔ خةةالٍ طةةن ْكةةا  ٚباختـةةاس ػةةذٜذ  ايتعشٜةةف بةةذٜٔ ايهٓٝظةة١ 

ُظٝح:ةّا بذٜٔ ايةظًُٚايزٟ زلٞ 

: ُكذغةايهتاب اي ؼشٜف -1

ُكذغ ٖةةةٛ نةةةٌ َةةةٔ ايعٗةةةذٜٔ ايكةةةذِٜ ٚاؾذٜةةةذ ةُكـٛد بايهتةةةاب ايةةةةايةةة

  ٛ ٌٔؼشٜةةف  َٚةةٔ ٜكشأُٖةةا  ٜعةةشف طةةبب ْفةةٛس      أايًةةزٜٔ ا ؼشٜفُٗةةا أطةة ِٖةةة أ

ُ٘ َٔ ٖزٙ اي٘ا عٔ ٖزا ايذٜٔ ٖٚشٚبِٗ َٓةةبٚأٚس ُظأي١.ة  ٜٚزٖب َعَذُب

ٚيلةةٝل ايٛقةةن 
ٞ ايعٗةةذ  ة،ةةا ٚسد فةة   فةةٞ بةةزنش ثالثةة١  ةةارز   ٖٓةةا أنت (1)

ٌ:ةةايكذِٜ َٔ أباطٝ

 : اهــىط وبهتـل/ األول
َةةٔ ايعٗةةذ ايكةةذِٜ 19ٞ طةةفش ايتهةةٜٛٔ  اإٔلؿةةشا :  ةٚسد فةة

ُْذِّةةٞ   (2) بعةةذ إٔ 

ٚبزسٜعةة١ ٔإداَةة١ ْظةةٌ –بُتًةةٞ بةة٘ قةةَِٛٗ  قاَةةن بٓتةةا يةةٛ     اْٛ  ٚبٓتةةاٙ ،ةةا  ةيةة

!! ٘ بايتٓاٚبةةا َعةةايض١ْ ةةثِ ،اسط  ذُٖاةبإطهاس ٚاي –ا ُأبٝٗ

 

ٞ عٞ نتاب ا (. اجملًد ايجايح ٚايرٟ ٜهٕٛ )ايهتاب اشبعاَظ( فع  ع٢ً فعضالّ نُا ٜتذإلابٞ )اعٞ نتع( ف1
ا٥ُٗا.عد َٔ أػطعٓت ايعدٜعٚبٝ د،عٔ ايكدِٜ ٚازبدٜعد يًعٗدٜعا١ْٝ، قُت بتكِٝٝ دٝع٘ ايجعطبعت

. 53 – 52، ص19ايكدِٜ، ضفس ايتهٜٛٔ، اإِلصشاغ  ُكدع، ايعٗدع( ايتفطري ايتطبٝكٞ يًهتاب اي2
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 : اـــانٌ/ داود وأوريـثـال
ٞ ايعٗةةذ ايكةةذِٜةٚسد فةة

ٞ ة  إٔ ْبةة11طةةفش ؿةةا٥ٌَٛٝ ايجةةاْٞ  اإٔلؿةةشا :  ، (1)

    َ ٢ صٚدة١  ةية إ١ صٚدة١  ْظةش   ةةة ٥ااا داٚد عًٝ٘ ايظالّ عًة٢ ايةشريِ َةٔ اَتالنة٘ 

صٚدٗةا  ا( ٖٚٞ تغتظةٌ  فطُةع فٝٗةا  ٚأسطةٌ إيٝٗةا  ٔيٝضْةٞ بٗةا  ثةِ أسطةٌ          ةة)أٚسٜ

 !!ُتكذ١َ  ست٢ قتٌ  فتضٚز صٚدت٘ة٢ ؿفٛف اؿشب ايةيإ
 :ىب مع اهلل ـارعة يعقـث/ مصـالـالث

ِ ةٚسد فة  ٞ ايعٗةذ ايكةةذٜ
  إٔ ٜعكةٛب ؿةةاسع٘  32طةفش ايتهةٜٛٔ  اإٔلؿةةشا :    (2)

٣ أْة٘ اٜكةذس   أستة٢ طًةٛ  ايفذةش  فًُةٓا س     -ٚدٌٜٚكـذ ب٘ )اا( عٓض –ٔإْظإ 

٘  ٚقةاٍ:  ةةة ٞ َـةاسعت٘ َع ةُسٗل فطز ٜعكةٛب فة   ٘  كشب ُسٖل فطزٙ فانًعةةعًٝ

ٍ   ةةةةةةِٓكًِٔط))َأ ِٕ ب تب :ٞ ألْةةةة٘ قةةةةذ طًةةةةع ايفذةةةةش(( فكةةةةا اسِنو ةةةةةةا أطًكةةةةو إ

فباسن٘ اا.

ُكذغ عٓةةةذ ة١ إٔلثبةةات إٔ ايهتةةاب ايةة   ةأظةةٔ إٔ ٖةةزٙ ايُٓةةارز ايجالثةة١ نافٝةةة    

ٙ     ةايٝٗةٛد ٚايٓـةاس٣  فة     ٝ٘ َةةاا ٜكبًة٘ ايعكةٌ ايظةًِٝ  ٚاٜكةةذس عاقةٌ عًة٢ عةةضٚ

 ٢ اا.ةيإ

: َٔ ايٓاس١ٝ ايعكذ١ٜ ٚايفهش١ٜ -2

ا:ةةٞ دٜٔ ايهٓٝظ١ ٚأُٖٗةامشافات عظ١ُٝ ف نذ سذثةةيك

ِّةةةةٞ فًظةةةةف١ أسطةةةةطٛ عةةةةٔ اا  ٔإر ٜكةةةةٍٛ:     /أ ٕ اا قةةةةذ أسةةةةذخ ايٛدةةةةٛد  إَتب

 ٘.ة٢ًٓ عٓةةنظاع١ َٚػٖغًٗا ثِ ؽ

ِّٓٞ فه /ب ذغ.ةٚ  ايكش٠ ايتجًٝح  أٟ ٔإٕ اا ٜتهٕٛ َٔ األب ٚاإٔلبٔ ٚايشةَتب

. 660 -659، ص11 ضفس ص٥ٌُٛٝ ايجاْٞ اإِلصشاغ ( ايتفطري ايتطبٝكٞ يًهتاب املكدع، ايعٗد ايكدِٜ،1
.88-87، ص11 ( ايتفطري ايتطبٝكٞ يًهتاب املكدع، ايعٗد ايكدِٜ، ضفس ايتهٜٛٔ: اإلصشاغ:2
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ُظٝح أؿاّل َٔ أؿٍٛ ايذٜٔ  ٚريةو يةتطٗرل أتباعة٘ َةٔةٗذ ؿًب ايةع /ز

رْٛبِٗ.

تٛصٜع ؿهٛى ايغفشإ ع٢ً ايٓاغ  ع٢ً أطاغ إٔ ايبابٛات ٚايكظاٚطة١   /د

ٚنال٤ اا يغفشإ رْٛب ايٓاغ.  

ٞ ايةةةذٜٔ  ٚسـةةةش ةٔإْؼةةةا٤ طبكةةة١ ايهٗٓةةةٛت ٚؽـٝـةةةِٗ باؿةةةذٜح فةةة   /ٖةةةة

 فِٝٗ.ُكذغ ةتأٌٜٚ ايهتاب اي

 ٞ األسض.ةدعٌ ايبابٛات ٚاؿهاّ ظالٍ اا ف /ٚ

قًٝةةذغ ٚبطًُٝةةٛغ ٚدةةايٝٓٛغ دٜٓةةّا  ٚبايٓتٝذةة١: ظٗةةٛس   إاؽةةار أفهةةاس  /ص

ٓٓا٠ َٔ قبٌ ايهٓٝظ١ فُٝا بعةذ  ٚكةع عالَةات    ةخطأ تًو األفهاس اي َُُتب

اطتفٗاّ نجرل٠ ع٢ً ايذٜٔ ايهٓظٞ.

بٛات عةةٔ ايظةةُا٤ ُجاٍ: اْتكلةةن دعةةا٣ٚ ايهٓٝظةة١ ٚايبةةا ةفعًةة٢ طةةبٌٝ ايةة

ٚاألسض  بعةةةةةذ إٔ أثبةةةةةن نٛبشْٝهةةةةةٛغ نشٜٚةةةةة١ األسض ٚدٚساْٗةةةةةا سةةةةةٍٛ

ايؼُع ٚسٍٛ ْفظٗا.

: تؼهٌٝ )قانِ ايتفتٝؽ عٔ ايعكٝذ٠( -3

ُشاقب١ ايفهةش  ة(ّ بةذأ سدةاٍ ايهٓٝظة١ٝ بٛكةع قةانِ ية      1183َٓز عةاّ ) 

ػةةطف  000ظ300ٚايعكٝةةذ٠  ٚخةةالٍ َةةذ٠ طةةًطتِٗ   قةةاَٛا مبشانُةة١    

( ػطف  ٚنإ َٔ بِٝٓٗ:3200ٛا )اقبتِٗ  ٚأسشقةَٚع

.1600-1548دٝٛس داْٛبشْٚٛ:  (1

.1574٘: ةةةدٝٛفشٟ فايٝ (2

 .1587بَٛٝٛ ْٝٛ ساطتٝٓهٛ:  (3
 .1612دٚاسد ٚاٜتُإ: إ (4
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ّ ةةةةةنُةةا إٔ ري  عًةة٢ ايتٛبةةة١ ٚايذلادةةةع َشٔبةةةِد( يةةةٛا أْةة٘ أُ 1642) ايًٝٛ عةةا

ًَكٞ  ؤا٤.ةةرل ٖةةَـَي

ٞ ةظة١ األطةٛد(  يكةذ ُأسةشم فة     ٞ نتاب )تأسٜخ ايهٓٝة) دٟ سٚصا( ف ٜٚكٍٛ:

إ.ةةْظإ( 30000ف )ةٕ أيٛ : ثالثةةا فكةباْٝةةٔإط

: شاطٞةاّ ايجٝٛقةايٓظ وِّةتب -4

بةا ْظةاّ اؿهةةِٚٞ أسدةا٤ أٚس ةيكةذ تبٓةن ايهٓٝظة١ ٚايطبكة١ ايهٗٓٛتٝةة١ فة     

ا ةةةةةةة)ايباب : ّٚؤةِؼةةةةةَُةايجٝةةةةةٛقشاطٞ  فهاْةةةةةن ايٓتٝذةةةةة١ إٔ ظٗةةةةةش ايجةةةةةايٛخ اي  

اّا عًِٝٗ.ةةٌ ناٌٖ اؾُاٖرل ٚأؿبح ٚبةةأثكًُو  اإٔلقطاعٞ( ،ا ةاي

: ستهاس ايؼذٜذ يًجش٠ٚاا -5

ايهٓٝظة١ ٚسداشلةا عًة٢ عهةع َانةاْٛا ٜةٖذعٕٛ َةٔ ايشٖباْٝة١ ٚايعةضٚف

ٌٖ اٖتُةةةاَِٗ: ايةةةةذْٝا ٚثشٚاتٗةةةةا  ٚفةةةةشض ايلةةةةشٜب١     عةةةٔ ايةةةةذْٝا  نةةةةإ ُدةةةة

١.ةةٚاـشاز ع٢ً ايٓاغ باطِ اا ٚايهٓٝظ

 : ظتاْن(ظٗٛس سشن١ اإٔلؿال  )ايدلٚت -6

ُاْٝاةية أٞ ةفة  1546ّ-1483َةاستٔ يةٛثش   بعذ ظٗٛس سشن١ نةٌ َةٔ :   

ٞ فشْظةا  نةةشد فعةٌ عًةة٢ ايهٓٝظة١ ٚبطاْتٗةةاةفةة1544-1509 ٔ:ةٚنايفة 

ٍْ ػةتتةخِٖٝ اق :  ٌ ةةٔ نةا بٝةبٚذٜذ ع٢ً أٚسةا

ٛيٝو.ةاثةايهأ/ 

تاْن .ةةشٚتظةايبب/ 

. زٚنعةةسثألاز/ 
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طة١ٓ( 100)اّ أَةذٙ ألنجةش َةٔ ٦َة١     ٔ تًو اؿةشٚب َةا د  ةفهإ َٔ بٝ

ُالٜني َةٔةطة١ٓ  فُٝةا سا  كةشٝتٗا اية     (30ثةالثةةٕٛ )  ذٙةاٍ أَة ةةَٚٓٗا َاط

ش!!ةةايبؼ

: ةـات الكهًسـرافـالم حىل اخلــة الكــوخالص

ٍَ ايةة  (1 ٖٝةةذت ايهٓٝظةة١ُ عكةةٛ ؼف خضعبالتٗةةاةُفهشٜٔ ٚأفهةةاسِٖ  ستةة٢ اتٓهةة ةق

 .ُٜٔفهشةٗؤا٤ ايةش اؿش يةَٔ خالٍ ايتفهٝ
أؿةةبشن ايهٓٝظةة١ نابٛطةةّا عًةة٢ قًةةٛب ايٓةةاغ ْٚفٛطةةِٗ باطةةِ ايطبكةة١ (2

 ايهٗٓٛت١ٝ.

اؽةةةز ايبابةةةا ٚايكظاٚطةةة١ ٚطبكةةة١ األنًةةةرلٚغ أْفظةةةِٗ ٚنةةةال٤ عةةةٔ اا (3

ٞ األسض.ةٚظالي٘ ف

ناْةةةن اؿٝةةةا٠ قةةةذ أؿةةةٝبن بؼةةةًٌ تةةةاّ  نُةةةا نةةةإ نةةةٌ ٔإبةةةذا  ٜٛادةةة٘ (4

بايعذا٤.

ايةةذْٝا ٚايتٛدةة٘ مةةٛ  ناْةةن ايهٓٝظةة١ ؼةةح ايٓةةاغ عًةة٢ اإٔلْةةضٚا٤  ٚتةةشى    (5

ڳ     گگ    گ   ....چ : ايشٖباْٝةةةةةةةة١  نُةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةاٍ اا 

.دعاسبدٜ چھ  .... ڳ
ؿةةةبشن دةةةةض٤ّ َةةةٔ ثةةةايٛخ ايٓظةةةاّ اإٔلطةةةةتبذادٟ     أٚناْةةةن ايهٓٝظةةة١ قةةةذ     (6

ًُو  اإٔلقطاعٞ(.ةايجٝٛقشاطٞ )ايبابا  اي
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 ّا ـٍـة وديـْ الهٍيشـي وجـز فـزيَ ثي اجلىاِيـىفهـة الـإٌِتفاض

مشافةةات ٚاؾةةشا٥ِ ايةةيت   اْةةن ايٓتٝذةة١ َكابةةٌ تًةةو األخطةةا٤ ٚا    ثةةِ نا

ُفهشٕٚ ٚ اؾُاٖرل يشفع ايظًِ ٚايتششس َةٔةَاسطتٗا ايهٓٝظ١  إٔ ؼشى اي

ا:ةدٛس ايهٓٝظ١ ٚسداشل

:  1546 - 1438ر ـىثـٍ نـارتـ: ي ًأوال
ٞ ْكةذ  ةدلٚتظتاْن( سٝح  جًن فة اي) ١ُاْٝا سشنةٞ أيةأعًٔ َاستٔ يٛثش ف

ُظٝح ايـشٝح.ةٚايذفا  عٔ دٜٔ اي ايهٓٝظ١

ًَطِّف َباد٤ٟ سشن١ )ايدلٚتظتاْن( ف ُْ ا :ةةٞ ٍع ْكةٚميهٔ إٔ 

ُكذغ.ةٞ قشا٠٤ ايهتاب ايةايفشد سش ف -1

شٚغ.ةانٗا١ْ  َٚأَ طش ىتف مبعشفت٘ طبك١ األنًٝ -2

 ٞ عباد٠ اا بؼهٌ َباػش دٕٚ ٚاطط١.ةيًفشد اؿش١ٜ ف -3
سك٢ اا  خاسز ٔإطاس ايهٓٝظ١. ٖٓاى طشٜل يًطالق َٔ ايٓاس  ٌْٚٝ -4

 سل َؼشٚ  ٚاٜعذ ٔإمثّا.  ُكذغةِ ايعكالْٞ يًهتاب ايةايفٗ -5

: 1544 - 1509 ٍـفـ: كانً اـثاَُ
ٞ فشْظةا كةذ دةشا٥ِ ايهٓٝظة١ ٚامشافاتٗةا  نُةا       ةٖٚٛ نزيو اْتفا فة 

ش(.ةةناْن سؤٜت٘ َتكاسب١ آلسا٤ )َاستٔ يٛث

:ً(1789: ) ُةـىرة انفرَسـ: انث ًاـثانث
فهإ أسذ ػعاساتٗا: 1789اّ: ةٞ عةسذثن ايجٛس٠ ايفشْظ١ٝ ف
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ا بعذ ؼٛين ايعًُا١ْٝ ةةا٤ آخش قظٝع((  فُٝةة))أعذَٛا آخش ًَو بأَع

 ٢ ايع١ًُٓةيإ٢ ايتطبٝل  َٚٔ ثِ ةيإَٔ ايفهش٠ ايٓظش١ٜ 
(.) 

س فعُةةن ايعًُاْٝةة١ ٚايعًُٓةة١ مجٝةةع ايةةذٍٚ األٚسٚبٝةة١ ٚاْتؼةةشت اْتؼةةاس ايٓةةا  

ٞ اشلؼِٝ.ةف
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 نخور الجالحـال

 ة ـزِّر للعلناىيــالمب
 جـي دلتنع ِإسالمي ىاضـف

 

 أٜٗا ايظاد٠ ٚايظٝذات

َٔ خالٍ ْكطتني:  ماٍٚ ٔإثبات ؿش١ ٖزا ايعٓٛإ ٚباختـاس

ة ـٍيشـخ الهـص تأريـمىني عمى عهـىشـالً والـخ اإلِسـى: تأريـة األولـالٍكط
اً:ـاوـني متـيحيـىشـوال

ُشس١ًةطشا٥ٌٝ( فك  ٚية إ٢ قّٛ )بو ةٕ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظالّ قذ أسطٌ ايإ (1

 ٢ ايبؼش١ٜ ناف١.ةيإَع١ٓٝ  أَا اإٔلطالّ فكذ أسطٌ 
ھ   ھ ھ ہہ ہ  ہۀچ  ٹ  ٹ 

.بأعض چ ۓ    ھ  ے    ے  ۓ

ُبعٛت قبةةٌ أيفةةٞ طةة١ٓ  ةرا ب ٜهةةٔ دٜةةٔ عٝظةة٢ عًٝةة٘ ايظةةالّ ٚايةة إٔإرٕ: 

فلاّل عٔ نْٛة٘  ُّاةٕ بكٞ ؿشٝشّا طايقادسّا  ست٢ ٚٔإ  ٔة٢ قّٛ َعٝةيإٚ

ُذتُعات َةةةةٔ بعةةةةذٙ  فُةةةةٔ ايظًةةةةِ     ةقشفةةةةّا  عًةةةة٢ سةةةةٌ َؼةةةةانٌ ايةةةة    

٢ ةيةةةإٛخ ةةةةةُبعةُشفٛظ ٚايةٚاإٔلدشةةةاف إٔ ٜكةةةاغ عًٝةةة٘ دٜةةةٔ اإٔلطةةةالّ ايةةة   

١.ةةاغ نافةةايٓ
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نتاب عٝظ٢ )عًٝة٘ ايظةالّ( قةشف ؼشٜفةّا قككةّا  ألٕ اا ب ٜٓةضٍ (2

أَةةا اآلٕ فعٓةةذ ايٓـةةاس٣ أسبعةة١ أْادٝةةٌ      عًةة٢ عٝظةة٢ إا ٔإلةةٝاّل ٚاسةةذّا    

ني عؼةةةةةشات ةةةةةةةُطتاس٠ َةةةةةٔ بةا  َةةةةةشقف( ٖٚةةةةةٞ ايةةةةة ةا  يٛقةةةةةة)َٓتةةةةة٢  ٜٛسٓةةةةة

ٌ.ةادٝةاألْ

 فٌ ااةةةةةةُّا َةةةٔ ايتششٜةةةف ٚقةةةذ ته ةٔ ايكةةةشإٓ بكةةةٞ قفٛظةةةّا طايةةة ةيهةةة
 چں   ڱ   ڱ       ڱ    ڱ     ڳ    ڳ    ڳچ   ٹ  ٹ  ٘ٔٔظشِفٔةبة 

سعاسبذ

( 207ٞ ؿةةفش١ )ةنتابةة٘ )أفهةةاس ٚسدةةاٍ( فةة  ٞ ةٜكةةٍٛ )دةةشٜٔ بةةشْنت( فةة  

١ُُٓٝٗ ةُظٝش١ٝ اية ةُظٝشٞ: اػةو إٔ اية  ةغـةٛق ؼشٜةف ايةذٜٔ اية    

ٞ ةٗا أنةةدل اَدلاطٛسٜةة١ فةةةّ  ٚايةةيت داْةةن يةة335ٞ ةٞ )فُةةع ْٝكٝةة١( فةةةفةة

ُظٝش١ٝ ايةةيت نةةإ مياسطةةٗا َظةةٝشٝٛ    ةايعةةاب  اختًفةةن  اَةةّا عةةٔ ايةة    

ٌ.ةةاؾًٝ

ُشٖشف  يهةةةةٔةَِٗ بةةةذِٜٓٗ ايةةةة ايٓـةةةاس٣ نةةةةاْٛا َةةةتطًزفني سةةةةني ايتةةةةضا   (3

ُظًُٕٛ عًةة٢ ايعهةةع  اَةةّا  فكةةذ  ةتكةةذَٛا مبذةةشد ؽًزةةِٝٗ عٓةة٘  أَةةا ايةة 

ِ  ةُةةةٞ ايةنةةاْٛا فةة  ادِٖةةةةٔ مبذةةشد ابتعةيهةة  كذ١َ سةةني ايتةةضاَِٗ بةةذٜٓٗ

 ٘ ؽًٖفٛا.ةةِ فٝةعٓ٘ ٚتٗاْٚٗ
ٔ ةةةةاد اؿهةةاّ عةةةةٞ اإٔلطةةالّ  بظةةبب ابتع ةذ سةةذخ امةةشاف ٚأخطةةا٤ فةة   ةةةةيك (4

هةةةةةٔ امةةةةةشاف ايٓـةةةةةاس٣ نةةةةةإ ْابعةةةةةّا َةةةةةٔ ايةةةةةذٜٔ ٚايهتةةةةةاب  شإٓ  يةايكةةةةة

ني.ةةُشٖشفةاي
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د ـديـ ـب وتّـدر رعـ ـالً وـا نـاُ و ـ   ـي اإلِسـ ـة: اليوجد فـاٌيـة الجـالٍكط
 ة.ـٍيشـي الهـاض فـلمٍ

 : ىـذة وانفكر وانعهـة انعقُـيٍ َاحُ -1
 

مةشاف ايعكةذٟ   اسفظ اا يًكشإٓ َٔ ايتغٝرل  ٜكطع ايطشٜل ع٢ً ا (1

  .ٟٚايفهش
  اسبذس چ ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ   ٹ  ٹ

چ  چ  چ  ٹ ٹ شأ( اْةةن أٍٚ آٜةة١ ْضيةةن َبةةذٚؤ٠ بهًُةة١ )اقةة  ٚن

 .لعايعً چڇ  ڇ  ڇ    چ

َٚعذةض٠ خةةاا األْبٝةةا٤ عًٝة٘ ايظةةالّ ٖةةٞ َعذةض٠ فهشٜةة١ عًُٝةة١  ٖٚةةٞ      (2

 ايكشإٓ .
 اإٔلطالّ دٜٔ ٚسٝا٠  ٚسهِ ٚسه١ُ  ٚطٝاط١ٝ ٚعباد٠  ٚدْٝا ٚآخش٠. (3

(، ) طةةةالّ َسةةةٖذد يًُظةةةًُني َٛكةةةٛ  َعشفةةة١ ايٛدةةةٛد     اإٔل (4
ٜٝٛة١  بةٌ   َْٚٛكٛ  اإلميإ ٚايعكٝةذ٠  ٚأطًةل أٜةذِٜٗ َةٔ ايٓاسٝة١ ايذ     

أٚدةةةب عًةةةِٝٗ إعُةةةاٍ عكةةةٛشلِ ٚأرٖةةةاِْٗ عشٜةةة١ ٚسهُةةة١ ٚدةةةشأ٠  ٚإٔ    

   ھ   ھ   ہچ  ٹ  ٹ ٜتًكٛا ايعًِ ايٓافع ،ٔ نإ 

﮶   ﮵     ﮴ ﮳      ﮲  ۓ  ۓے     ے    ھ  ھ

 .ايصَس چۇئ    ﮷
ٞ َظةةةةاٖش ايطبٝعةةةة١ َٚؼةةةةاٖذٖا    ةايكةةةةشإٓ ٜةةةةأَش اإلْظةةةةإ بةةةةايٓظش فةةةة    (5

 ا.ةةَُٛدَع١ٔ فٝٗةٚاإٔلطال  ع٢ً األطشاس اي
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٢:ةاٍ تعايةةنُا ق

 .ايطازم چ    ڻ ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  / أ

 .عبظ چ ڃڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  ب/

﮲  ﮳    ۓ  ۓ ے ھے ھ ھ ھچ  ز/

﮹   ﮶ ﮵ ﮴ ﮸  ﮾ ﮿ ﮼ ﮻   ﮺  ﮷    ﯀ ﮽ 

 .ألعسافا چ ﯁
 چۆ ہ  ہ    ھ   ہ    ہ ۀ     ۀ   ڻچ  د/

 .ايعٓهبٛت
 

شا٤ َهةةاْتِٗ ٚتكةةذٜشِٖ اـةةاق  دٕٚ اَتٝةةاصِٖ عًةة٢     ةيًعًُةةا٤ ٚاـبةة  (6

 ُذتُع:ةس٠ ايااآلخشٜٔ َٔ سٝح ٔإد

 ی   ی     یىئ    ىئ  ىئ       ېئ    ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ چ  -أ

 .سعايصَ چ ڭ   ی

   جث  مث يت    ىتحت  خت  مت     جتيب  ىب  مب  چ  -ب

 .ُذادي١عايچۈىث     يث  حج

 چ ڑى  ېۉې  ېې ۅۅۉۋۋچ  -ز

 .سعفاط
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 : ُةـُشـة انًعـاحُـيٍ انُ -2
 

ٞ ايعذٜةذ َةٔ آٜةات ايكةشإٓ أْة٘ طةطش يإٔلْظةإ        ة٢ فة ةيكةذ بةني اا تعاية   ( 1

 األسض: ٞةمجٝع َا ف

 .س٠عايبكچ  ک  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ     - أ

 .ايسمحٔچ    ۇ ڱ  ڱڱ  چ    - ب

ختمت  ىت  يت   حت جت حب  خب مب  ىب  يب     يئ  جبچ  -ز

 .١عازباثٝچ  ۉ يث  ىث  مثجث  

قةةةاٍ  نُةةةا بةةةني طةةةبشاْ٘ أْةةة٘ خًةةةل اإٔلْظةةةإ عًةةة٢ األسض يٝعُشٖةةةا    (2

٢:ةتعاي

ىئ  يئجب  مئ    حئجئ    یی  ی        ىئ  ی  چ

 .ٛدعٖ چک مب  ىبحب  خب  
زٜٔ ٜظةةةأيْٛ٘ سظةةةٔ ايةةةذْٝا قبةةةٌ  ُؤَٓني آيةةةةٚاا ٜؼةةةذع عبةةةادٙ ايةةة    

 اآلخش٠:

  ۅۋ  ۋ     ٴۇۈ  ۈ   ۆ ۆچ  ٹ  ٹ 

  ائى  ى     ېۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۅ

 .ايبكس٠ چ  ۇئ وئ  وئ  ۇئ  ەئەئ   ائ
ا ةةة يت فٝٗةا َةٔ خةالٍ ايظةٝام إٔ اآلٜةات اية     ةةة ني يٓةةة ٚدذٜش بايزنش  ٜتب

ٗ ةةةةْٝرّ اؿٝةا٠ ايذ  ـِةةٔشُف ؿةأسَبٗا عةةٔ   ةةة ا  إ ةا ايكـةةذ َٓ ا اؿٝةةا٠ ايةيت َت

 ِٝ:ةاّل ٜكٍٛ اا اؿهةةفُج اآلخش٠ 
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 ھھ   ھ   ہ  ہ     ھ ہ    ۀ  ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ    چ

 .اّعاألْعچ  ڳ  ے  ے

ٚإا فالػةةةةو إٔ اؿٝةةةةا٠ ايةةةةذْٝا َةةةةٔ األُٖٝةةةة١ مبهةةةةإ  سٝةةةةح إٔ اا   

٢ قةذ أسطةٌ ايشطةٌ ٚأْةةضٍ ايهتةب يتٓظُٝٗةا ٚٔإؿةالسٗا  نٝةةف ا؟       ةتعاية 

 ش٠.ةةٖٚٞ َضسع١ اآلخ

 : احُة انسُاسُةـيٍ انُ -3
 

ٓظةِٝ أَةٛسٙ اإٔلداسٜة١  بةذيٌٝ إٔ     َـذس ايظًط١ ايظٝاط١ٝ  ٚت ايؼعب (1

ٞ ايكشإٓ مٛ ايٓةاغ مجٝعةّا  ا فُٛعة١    ة٢ ٜٛد٘ خطاب٘ فةاا تعاي

 أٚ طبك١ َع١ٓٝ:
 .ايٓطا٤ چ  ک ٻٱ  چ  - أ

 .سبذساتاچ  ک ک  ک  کچ  - ب

٢ ايعًُةا٤ أٚ  ةية إ٢ خطاب٘ ٚيٛ َةش٠ ٚاسةذ٠   ةٚب ٜٛد٘ طبشاْ٘ ٚتعاي

 ُظؤيني أٚ ايؼٝٛخ.ةاي

 .يػٛز٣اچ  ھ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  (1

ُذتُع ٜٚظةتُذٕٚ ايؼةشع١ٝ   ةُظؤٚيٕٛ ٚنال٤ يًٓاغ ٚايةاؿهاّ ٚاي (2

١ بةةني ةةةةُكاسْةٞ عةةح اية٢ ٖةةزا األَةةش فةةةيةةإرُل ةةةةُأػةةَةةِٓٗ  اَةةٔ اا  َٚط

 ٞ اإٔلطالّ ٚايذميكشاط١ٝ.ةْظاّ اؿهِ ف

يًعًُةةةا٤ َهةةةاْتِٗ اـاؿةةة١  دٕٚ إٔ ميتةةةاصٚا عةةةٔ اآلخةةةشٜٔ عكةةةٛم       (3

ٞ اإٔلطةةالّ َةةبو  ةُةةا إٔ اؿهةةِ فةة ٔإكةةاف١ٝ  نطبكةة١ األنًةةرلٚغ  ن 

   ٝ ٌ عًةة٢  ةش دخٝةةةزا األخٝةةةفٗةة  – ٘ةةةةعًةة٢ ٚاٜةة١ ايؼةةٛس٣  ا ٚاٜةة١ ايفك
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١ٖٝ ٚسهةِ ايبةابٛات فة       َٓٔظة ٞ ايكةشٕٚ  ةاإٔلطالّ  بٌ ٖٛ تهةشاس يًتذشبة١ ايَه

٢ اإٔلطةةالّ بـة١ً  ألْةة٘  ةية إ ٗنُُةةَت ايتةةٞ ا ايجٝٛقشاطٝةة١  ا ٚ -ايٛطةط٢ 

ٝٓٓةةةا طةةةابكّا: إٔ ؿةةةاسب ايظةةة  ٞ اإٔلطةةةالّ ٖةةةٛ ةًط١ اؿكٝكةةةٞ فةةةنُةةةا ب

ُذتُعات إ ٜٛٗيةٛا األنفةا٤   ةايؼعب  ٚع٢ً ٖزا األطاغ ٜأَش اا اية 

  ۋٴۇۆۈۈ  ۆچ ٢:ةاٍ تعايةع٢ً أْفظِٗ  نِ ق

 .ايٓطا٤چ ڃۅ   ۋ

 : ٕ أطاغ اؿهِ ٚٔإداس٠ ػؤٕٚ ايٓاغ ٖٛ ايؼٛس٣أنُا 

 .ايػٛز٣ چۀ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  - أ

 .آٍ عُسإچ  ڭ ڤ  ڦ  ڦچ  - ب
 

 : ادَةـقتصِاحُة اإلـانُيٍ  -1

 اةل َةةةًَةةةذ َخة٢ قةةةايةةةٌ ٚكةةٛ   إٔ اا تعةٔ ايكةةشإٓ ايهةةشِٜ بهةةةذ أعًةةةيكةة

 : ٞ األسض َٔ ْعِ ٚخرلات ؾُٝع ايبؼش دٕٚ  ٝٝضةف

 .ايبكس٠ چک ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ  أ/

 .ايسمحٔ چ    ۇ ڱ  ڱ  ڱچ   ب/

ٚ  أإرٕ: اوةةةةل ألسةةةةذ   اطةةةةتغالشلا ستهةةةةاس ثةةةةشٚات األسض ٚخرلاتٗةةةةا  

ّٕ     ُـًش١ قةّٛ أٚ عؼةةرل٠ أٚ عا٥ًة١  ٚا  ةية  فلةٌ ألسةةٕذ عًة٢ أسةذ ٚا يكةةٛ

ُاي١ٝ ةةة ١ ٚايشأطةةة شانٝةتةالّ فٝة٘ َةا يةذ٣ اإٔلػ   ةة٢ آخش  ٚاؿل إٔ اإٔلطةعً

 ا.ةش٤ٟ َٔ طًبٝاتُٗةةٞ ايٛقن ْفظ٘ بةٓ٘ فةةات  يهةةابٝةهإَٔ 
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 : ُةـاعـجتًِاحُة اإلـيٍ انُ -2
ٖٚةةٛ َةةٛا٥ِ يطبٝعةة١ اإٔلْظةةإ  ٜٚةةٛفزش َتطًبةةات      اإٔلطةةالّ دٜةةٔ ايفطةةش٠     (1

ۇۇ  ۆ         ڭڭ     ڭچ  ٢:ةِ  قةةاٍ تعايةة ةايطبةةع ايظًٝةة 

ۅ ۉ   ۉې  ې ې ې  ۋ  ۅ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ۋ

 .ايسّٚ چ  گ ى ى  ائ   ائ  ەئ

ٞ اإٔلطةةةالّ رنةةةشّا ٚأْجةةة٢  ٚعًةةة٢ اخةةةتالف أيةةةٛاِْٗ   ةايٓةةةاغ َتظةةةإٚٚ فةةة  (2

  ٚ   ٢:ة أتكةاِٖ  نُةا قةاٍ تعاية    نةشَِٗ عٓةذ اا  إٔ أٚأػةهاشلِ ٚأقةٛاَِٗ  

 ڇ چ   چ    چ   چ ڃ   ڃ ڃ   ڃ  ڄچ

 چ  ۉ ڎ  ڈ   ڈ  ژڎ    ڌڌ     ڍ  ڍ   ڇ  ڇ     ڇ

 .اسبذسات

 : رـايم يع اِخـاَش وانتعـة انتعـاحُـيٍ َ -3
ال  نايتظةاَح  ةُظًُٕٛ بذِٜٓٗ  ٚؼًٖٛا بايـةفات ايعة  ةإرا َا ايتضّ اي

اِٖ أبعةةةذ  ةةةةةةا٠  ٚدذْةةةةة شْةةةاَر سٝٚايتعةةةاٜؽ  ٚفكٗةةةٛا ايةةةذٜٔ  ٚاؽةةةزٚٙ ب   

ِ قةةةةذ أطًةةةةل اؿشٜةةةة١  ةةةةةةالم  ألٕ دٜٓٗةةةةةةٕٛ عةةةةٔ ايتعـةةةةب ٚاإٔلْغ ةةةةةةَاٜهْٛ

٘ةةةسأٜ  ٔةةش عةذ ٚايتعبٝةةُعتكةاس ايةةٞ اختٝةاإٔلْظإ ف
(1). 

                                                
)َطا٥ٌ عصس١ٜ زا٥ذ١( ايطبع١ ايطادضع١، ٚازبعص٤ ايجعاْٞ َعٔ     ابٞ عٞ نتعفصًت ايكٍٛ خبصٛص ٖرا ف (1

اإلضالّ نُعا ٜتععذ٢ً فععٞ نتعاب     }ع١(، ٚايهتاب ايجاْعٞ عػس عٔ َٛضٛعتعٞ: نتابٞ )اإِلضالّ ٚايدٚي
 . {اإلضالّ : ْععس٠ ضدٜد٠ تعذاٙ ايٓاع ٚتعاٌَ صشٝض َعِٗ}بعٓٛإ: {ا 

www.alibapir.net



..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  

 

ص45ط

 
 

يالقسه الجاى

 ةـالدميقزاطي

(Democracy) 
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األول نخورـال

 فـزيـالتع

 شٖنُب َةةةةٔةتعةةةةو: سهةةةةِ ايؼةةةةعب  ٚتتةةةة   ( Democracy) ايذميكشاطٝةةةة١
ُٛطٛع١ ةٞ اية ة  ٚقةذ ٚسد فة  (Demos) ٚايؼةعب  ( kratos) نًُةيت: ايظةًط١  

ايظٝاطةة١ٝ  إٔ ايذميكشاطٝةة١ )ٖةةٞ اؿهةةِ ايةةزٟ تهةةٕٛ فٝةة٘ ايظةةًط١ يًؼةةعب(      

 .751ق  2ز
ات عذٜةةذ٠  ٚمةةٔ ٖٓةةا ْهتفةةٞ بةةزنش     ةِن ايذميكشاطٝةة١ بتعشٜفةة ةَفةة ٚقةةةةذ ُعةشِّ

طبع١ َٓٗا:

شةش أنبةةة)طةةذلاٚت َٝةةٌ(: )أفلةةٌ أْةةٛا  اؿهةةِ ٖةةٛ َةةاا فٝةة٘ تٛفٝةة  ٜكةةٍٛ  -1

ُذتُع ةفةاٍ يًُؼةةاسن١ ايظٝاطة١ٝ  نُةةا إٔ أسظةةٔ ٖٝهةٌ يًشهةةِ ٚيةة    

.314ٖٛ ايٓٝاب١ٝ( ٜٓظش: )اؿه١َٛ ايٓٝاب١ٝ( ق  َعاؿش

ايذميكشاطٝةةة١ )ْظةةةاّ طٝاطةةةٞ  ٜتٓةةةافع َةةةٔ :ٜكةةةٍٛ )دٛصٜةةةف سلبةةةٝذل(  -2

عةةةٔ طشٜةةةل نظةةةب أؿةةةٛات  ٢ ايظةةةًط١  ٚةيةةةإخاليةةة٘ املشػةةةشٕٛ يًٛؿةةةٍٛ 

ْتطابات ٜتِ تعٝني ايظًطات ايظٝاط١ٝ(.اٞ اةايٓاخبني ف

.269ق 1943شان١ٝ  ايذميكشاط١ٝ( ةُاي١ٝ  اإٔلػتةٜٓظش: )ايشأط

اّ ٜظةةتُذ ايؼةةشع١ٝ َةةٔةةةةشت داٍ(: )ايٓظةةاّ ايةةذميكشاطٞ ْظةٜكةةٍٛ )سٚبٝةة -3

ايؼةةةعب  ٚبكةةةاؤٙ َةةةشتب  بشكةةة٢ ايٓةةةاغ( ٜٓظةةةش: )سةةةٍٛ ايذميكشاطٝةةة١(      

.82ق1996
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ُٛاطٕٓٛ َةةةٔةٜكةةةٍٛ )نةةةاسٍ بةةةٛبش(: )ايذميكشاطٝةةة١ ْظةةةاّ ٜظةةةتطٝع ايةةة      -4

.124ق 1962ذَا٤( ٜٓظش: ة١ ايةش اؿهاّ دٕٚ ٔإساقةٝٝةخالي٘ تغ

ُٜعِطةةةةةشٚ(: )ايذميكشاطٝةةةة١ ْظةةةةاّ ٚكةةةةع يةةةةةٜكةةةٍٛ )إٜةةةةإ ػابٝةةةة  -5 ةٞ ُذتُع  

ْتطةةةةةةةةاب سهةةةةةةةةاَِٗ ٚتٓشٝةةةةةةةةتِٗ( ٜٓظةةةةةةةةش: )َهاْةةةةةةةة١   ااَغ اؿةةةةةةةةل ةايٓةةةةةةةة

.35  ق1998ايذميكشاط١ٝ( 

)فشاْظةةةةٝع فٛنٜٛاَةةةةا(: )ايذميكشاطٝةةةة١ تكتلةةةةٞ ثالثةةةة١ أَةةةةٛس:     ٜكةةةةٍٛ -6

ُظا٤ي١( ٜٓظةةةةةش: )ايٓظةةةةةاّ ايظٝاطةةةةةٞ ةُؤطظات  طةةةةةٝاد٠ ايكةةةةةإْٛ  ايةةةة ةايةةةة 

.2005ٚايفٛك٢ ايظٝاطٞ( 

ٜٚكةةةةٍٛ )إٜشٜةةةةو فةةةةشّٚ(: )ٚفةةةةل ايٓظةةةةاّ ايةةةةذميكشاطٞ  ايٓةةةةاغ مجٝعةةةةّا -7

.179  ق2002ي١ٝ ؿٓاع١ ايكشاس ايظٝاطٞ( ٚٞ َظؤةَتظإٚٚ ف

: ٍٛةةا أقةٚأْ

ُٔ ايؼةةةِعَب َةةةٔ َُهَِّةةة ُٜ ْظةةتطٝع ايكةةةٍٛ: إٔ ايذميكشاطٝةةة١ ٖةةةٞ ايٓظةةةاّ ايةةةزٟ 

.ِ  ٚتٓشٝتِٗذٖةةْٚكيٝةٔ ٚختٝةاس ايةُظة٦ٛا
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 اىيـور الجـنخـال

ةـة الدميقزاطيـصـق
 

إٔ ايذميكشاطٝةةة١ )أٟ  - ١ةةةةةاع١ األريًبٝةةةةةنُةةةا أؿةةةبشن قٓ - ٖةةةٌ ؿةةةشٝح

َٚةةةةةةشاقبتِٗٚيٝةةةةةةةٔ ٛة٦ايةُظاختٝةةةةةةةاس ٞ اؿهةةةةةةِ ٚةٔإطةةةةةةالم أٜةةةةةةذٟ ايٓةةةةةةاغ فةةةةةة 

ٞ ايْٝٛةإ  ٚا تطبٝكٗةا ٖٓةاى ألٍٚ َةةش٠ ةا٤يتِٗ  ٚتٓشٝةتِٗ( ظٗةشت فةة  ةَٚظة 

١؟!ةة١ عتةةٖٚٞ طًط١ ريشبٝ

ٔ:ةلٝب قا٥ًٝ

ُشنض١ٜ  ةدعِّةةةا٤َ ايغةةةشب ايةةة  ااػةةةو إٔ ٖةةةزٙ ايفهةةةش٠ ريةةةرل ؿةةةشٝش١  يهةةةٔ     

ٍَ ٖةةةزا ايةةةِٖٛ  ةُةةةةٚاعةةذلاف أريًبٝةةة١ ايؼةةةعٛب بٗةةزٙ اي   ٖٛ ٢ ةيةةةإشنض١ٜ يًغةةةشب  َسةة

 جرلٜٔ.ةٝك١ عٓذ ايهسك

يكةةةذ اطًعةةةُن عًةةة٢ فُٛعةةة١ َةةةٔ ايهتةةةب  ٖٚةةةٞ تؤنةةةذ إٔ ايذميكشاطٝةةة١       

ِٕ  انُشتةةةة٣ٛ ٚيةةةةٝع ن  ٖةةةةٞ تٓـةةةةُٝب ايٓةةةةاغ ؿهةةةةاَِٗ  َٚةةةةشاقبتِٗٚطةةةة

١:ةةذّا  بٗزٙ األديةذِٜ دةُلُٕٛ قةِ  ٖزا ايةٗةا٤يتةَٚظ

ۇ  ۇ  ڭچ  ٹ ٹ ِ ٜةةةزنش ايكةةةشإٓ ايهةةةشِٜ ًَهةةة١ )طةةةبأ(  إر  (1

.ايٌُٓچ  ڳۅ   ۅ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
ٞ ايكةةشإٓ ايهةةشِٜة٢ آسا٤ ايٓةةاغ ْٚةةٛابِٗ  ٚسد فةةةيةةإا لةةذ إٔ ايعةةٛد٠ زٖهةة

١.ةةٌ َٔ اَشأ٠ ًَهةةأَ سدٌ سانِ  ب
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٢ ايًغةةة١ ايعشبٝةةة١  ةيةةةإٞ نتةةةاب يةةة٘ َذلدةةةِ ةٜكةةةٍٛ )ساؤٍٚ َةةةاْغال بةةةٛغ( فةةة (2

ٞ سلةاٍ أٚسٚبةا   ةبعٓٛإ )ٔإساد٠ ايؼعٛب(: )إٔ ايذميكشاطٝة١ ناْةن ؼهةِ فة    

 . (1)ٜظًٓذ  قبٌ ايظًط١ ايشَٚا١ْٝ(آاسى ٚ ر ٚايذا ٜٓشٚٞ ايةف

: )ناْةةةةن   133ق –ٞ ْفةةةةع ايهتةةةةاب  ةٜٚكةةةةٍٛ )َةةةةاْغال بةةةةٛغ( أٜلةةةةّا فةةةة     (3

ٞ ةايذميكشاطٝةةةة١ َٛدةةةةٛد٠ نُلةةةةُٕٛ ٚقتةةةة٣ٛ عٓةةةةذ اشلٓةةةةٛد اؿُةةةةش فةةةة  

أَشٜهةةا  ٚنةةاْٛا ٜطًكةةٕٛ عًٝٗةةا )طةةاخِٝ( بًغةةتِٗ  فُٝةةا نةةاْٛا ٜعٝٓةةٕٛ      

 ْتطابات(.اسهاَِٗ با

4)  ٍ (: نةةةةإ 240) ق  ٞ ْفةةةةع ايهتةةةاب ة)َةةةاْغال بةةةةٛغ( فةةة   ٚنةةةزيو ٜكةةةةٛ

ٞ دٚيةةة١ )َٝضٚبٛتاَٝةةةا( أٟ )بةةةالد َةةةا بةةةني    ةايٓظةةةاّ ايةةةذميكشاطٞ طةةةا٥ذّا فةةة  

ٞ َذ١ٜٓ )٥ٝبال( ايبايغ عذد طةهاْٗا  ة( ط١ٓ  خاؿ١ ف4500ايٓٗشٜٔ( قبٌ )

( َٛظةةف  نُةا نةإ عةةذد طةهإ تًةةو    12000( ْظة١ُ  ٚفٝٗةا )  30000)

 ( ػطف.250000ايذٚي١ )
ٞ ايؼةشم ايكةذِٜ( ايـةفش١    ةٞ نتابة٘ )ايظٝاطة١ فة   ةإٜف سلٌٝ( فة ٜٚكٍٛ ) (5

ٞ نتابة٘: )تةأسٜخ طةَٛش( ؿةفش١     ة( ٚ )ؿا٥ٌَٛٝ ْٛ  نشِٜ( فة 43 - 42)

( 3000ٞ َٓةةةاطل )َةةةابني ايٓٗةةةشٜٔ( قبةةةٌ ةُذتُعات فةةةة: )ناْةةن ايةةة 61 -

 ط١ٓ  ٜذٜشٖا فًظإ  فًع يهباس ايظٔ ٚايؼٝٛخ  ٚفًع يًُكاتًني.
 (: 47-43)ٞ ْفةةع ايهتةةاب األطةةبل ق  ة( فةة ٚنةةزيو ٜكةةٍٛ )َةةاْغالبٛغ   (6

ُٝالد  ٚنةإ أبةٛ بةٛرا    ة( مجٗٛس١ٜ  طةت١ قةشٕٚ قبةٌ اية    12ٗٓذ )ةٞ ايةنإ ف

س٥ةةةٝع ٔإسةةةذاِٖ  ٚنةةةإ ٜطًةةةل عًةةة٢ نةةةٌ س٥ةةةٝع )سادةةةا(  ٜٚةةةتِ تعٝٝٓةةة٘         

 ّا.ةابةاْتط
ٞ َهةة١  )داس ايٓةةذ٠ٚ( قبةةٌ اإٔلطةةالّ  نُةةا رنةةش بةةٔ      ة)قةةشٜؽ( فةة  ةإ يةةةةةةةٚن (7

 ١(.ةٜٛةبٞ )ايظرل٠ ايٓةاّ فةةٖؼ

                                                
 .18ّ، ص1991سص/عزاد٠ ايػعٛب، قبإ (1
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 ٛات؟ةةا اإٔلخ٠ٛ ٚاألخةةطبب ٖزا أٜٗ ُتش٣ َا

 : ارـاختصـىل و بـأق

ٜعؼةةةل ايٓةةةافع َةةةٔ األَةةةٛس  نُةةةا أْةةة٘ ٜهةةةشٙ       إٕ ايطبةةةع ايظةةةًِٝ يإٔلْظةةةإ   

ٞ اؿهةةِ  أَةةش قةةذِٜ  ةاإٔلكةةطٗاد ٚاإٔلنةةشاٙ  ثةةِ إٕ َفٗةةّٛ َؼةةاسن١ ايٓةةاغ فةة  

ٞ ةإٔ ٜظٗةةةش فةةة ا  بةةةٌ ٚدةةةذ قبةةةٌ   ةةةةةةٞ أٚسٚبةإ  آٜشـةةةش فةةة ةةةةة ٞ تةةةأسٜخ اإٔلْظةفةةة

ٞ أطةةةةٝا ةٞ أٚسٚبةةةةا  أٚ فةةةةةفةةةة ٘ ٚأثٝٓةةةةا(  ٚأُٜٓةةةةا عةةةةاؾ اإٔلْظةةةةإ  طةةةةٛا٤ ط)أطةةةةباس

 الخ َالسظات:ةةٞ قـ١ ايذميكشاط١ٝ بجةا  ُٚأْٗٝةةٚأفشٜك

 اُ:ـوٌـيـي الـة فـيـدميكزاطـى: الـاألول

ٞ ايْٝٛةةإ دميكشاطٝةة١ َباػةةش٠ اْٝابٝةة١  ٔإر     ةناْةةن ايذميكشاطٝةة١ فةة    -1

ُٜبٞ َٝذةنإ هتُع ايٓاغ ف َٕ آسا٤َِٖ.ةإ ٚ  ذٚ
 

 اٍ.ةةذا٤ ايشأٟ نإ َكتـشّا ع٢ً ايشدةٔإب -2
 

 .ذا٤ ايشأٟةةِ سل ٔإبة  شلفك ِٖ ٚاألسشاس َٔ ايشداٍ   -3
 

  .ةةاْٝني فكةٜكتـش ع٢ً ايْٝٛ  ذا٤ ايشأٟةةسل ٔإبإ ةٚن -4

 ة:ـزبيـػـة الـة: الدميكزاطيـاٌيـجـال

عةٔ ْظةاّ سهةةِ     ٞ ايغةشب َةةٔ دةٛس ايهٓٝظة١  عجةةٛا   ةبعةذ إٔ ٖةشب ايٓةةاغ فة   

ٞ ظً٘ بأَإ ٥ٚٚاّ  فٓبؼٛا تةأسىِٗ  ٚأخشدةٛا ايذميكشاطٝة١    ةٜعٝؽ ايٓاغ ف

  يهٓٗةةةا ناْةةةن ْٝابٝةةة١ َةةةٔ ايبذاٜةةة١ ا َباػةةةش٠  فهةةةإ   ٞعًةةة٢  طٗةةةا ايْٝٛةةةاْ

ايتـةةٜٛن ٜكتـةةش عًةة٢ األريٓٝةةا٤ ثةةِ ايشدةةاٍ عَُٛةةّا  ثةةِ فُٝةةا بعةةذ ػةةاسنن   

َٚشاسةةٌ عذٜةةذ٠ ستةة٢  أػةةٛاطّا ايذميكشاطٝةة١ ٞ ايتـةةٜٛن  فكطعةةنةُشأ٠ فةةةايةة

 ش.ةُعاؿة٢ األطًٛب ايةيٚؿةًن إ
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تَىز:ـىُشِـد الـٍكـّا لمـزُّضـة وتعـىكزاطيـديـة: الـجـالـجـال

ٖذٍ بةةني ةَعةةةاد عًةة٢ َةةشِّ ايتةةأسٜخ  فتُ  ةةةةكةْتال١ تتعةةشض يةةةةن ايذميكشاطٝةَاصايةة

 ُ هٌةذ عةٔ اآلخةةش  ٚيةة ةٞ نةةٌ بًةةة١ ؽتًةةف فة ةةةةا إٔ ايذميكشاطٝةةة سةني ٚآخةةش  ن

ا.ةاق بٗةا اـةطابعٗ َٓٗا
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  الحـالجنخور ـال

 ةـالدميقزاطيارىة بني ـمق

ي اإِلسالوـاو احلكه فـوىظ
 

ٕ إٞ اإٔلطةةالّ  ةٞ َكاسْة١ ايذميكشاطٝةة١ َةع ْظةاّ اؿهةةِ فة    ةميهٓٓةا ايكةٍٛ فةة  

 :(1)ٜتلُٔ طبع١ َباد٤ٟ س٥ٝظ١ٝ  ٞ اإٔلطالّةْظاّ اؿهِ ف
 ًط١.ةةايؼعب َـذس ايظ -1
 اؿهِ.ايؼٛس٣ أطاغ  -2
١ْٖٝ ةايذٚي١ ف -3 َََذْ ١  ٚاؿهاّ ٚنةال٤ عةٔ ايٓةاغةأٟ يٝظن دٜٓٝ ٞ اإٔلطالّ 

 ا عٔ اا.

ايٓؼةةا  ايظٝاطةةٞ فلةةاّل عةةٔ نْٛةة٘ سكةةّا يًُةةٛاطٔ  فٗةةٛ ٚادةةب عًٝةة٘ -4

 طٛا٤ نإ َظًُّا أّ ريرل َظًِ دٕٚ اطتجٓا٤.

ايذٚي١ اإٔلطةال١َٝ تتُتةع بـةالس١ٝ األخةز بهةٌ فهةش٠ ،ةا َةٔ ػةأْٗا إٔ -5

َـًش١. ؼكل

َُةاؿهاّ ف -6   طني  ست٢ تٓتض  عِٓٗ ايكذط١ٝ.ٖذَكٞ اإٔلطالّ يٝظٛا 
 ش دٗاد.ةْتكادٙ  أنباٞ ٚد٘ اؿانِ اؾا٥ش ٚةايٛقٛف ف -7

ٞ ازبص٤ ايجعاْٞ َعٔ نتابٓعا    عاد٤ٟ عع١ُٝ ١َُٗٚ َل ايػسغ ٚايبٝإ، فع( َب10يتفصٌٝ عػس٠ )ذنسْا با (1
اإلضالّ نُعا ٜتععذ٢ً فععٞ نتعاب     }ٚػصَّصٓا ايهتاب ايعشادٟ عػس َٔ َٛضٛع١:  ،)اإِلضالّ ٚاسبهِ(

 يعُٛضٛع اسبهِ ٚايطٝاض١ ٚايدٚي١ فعٞ اإلضالّ .{ا 
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ايظبع١: ُباد٤ٟةٚاآلٕ ُأيكٞ ايل٤ٛ ٚباختـاس ع٢ً نٌ َٔ ٖزٙ اي

: ةـانسهط ذرـب يصـانشع (1

رنشْةةةا طةةةابكّا الّ  ٚنُةةةا ةةةةةٞ اإٔلطةاد٤ٟ اؿهةةةِ فةةةةةةةةذ أعظةةةِ َبةةةةةٖةةةزا أس

ش٠  َٓٗا:ة٘ بأدي٘ نجٝةاٍ عًٝذتةةطاْظتطٝع ا

ٗ ةةةةاـطةةاب ايكشآْةةٞ ٜب األٍٚ/  زٜٔةا ايٓةةاغ( ٚ )ٜةةا أٜٗةةا ايةة   ةةةةذأ عَُٛةةّا بةةة )ٜاأٜ

َٓٛا(.آ

ُذتُع اإٔلطةالَٞ خـٛؿةّا  إٔةأَش ايٓاغ مجٝعةّا ٚاية   ٢ةإٕ اا تعايايجاْٞ/ 

ۆ     ۆ چ ٢:ةاية ةاٍ تعةا قة ا  نُة ةةة ٢ أًٖٗةيإ١ ةٜؤدٚا أَاْات اؿهِ ٚايظًط

 .ايٓطا٤ چٹ ۅ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
ا١ْ ةةةةُذتُع  ٚأَةعب ٚايةةةةةةل ايؼة: فايظةةًط١ ٚاؿهةةِ باألطةةاغ سةة ٘ٚعًٝةة

ا.ةتشٓكٗة٢ َٔ ٜظةيإٓاُدٖا ةةب ٔإطةةِ هةٗقةاةٓةعٞ أةاا ف

أٍٚ نٝإ طٝاطٞ ٔإطالَٞ  بو َٔ قبٌ ايٓن ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ ايجايح/

 اّ.ةٞ طرل٠ بٔ ٖؼة٢ ٚايجا١ْٝ  نُا ٚسد فةب١ األٚيةٞ ايعكةنإ بعذ بٝعت

: ىــاس انحكـىري أسـانش (2

 ٍ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  چ  ٢:ةتعايةةةةةة نُةةةةةةا قةةةةةةا

 .ايػٛز٣چ ھڻ  ڻ  ں  ڻ  ڻ
ُٛإٚنًُةةة١ )أَةةةش( ٚ ُٗ ُ٘ةةةةةَٕ نةةةإ َف ا إٔ سلٛشلةةةا إٌ ايؼةةةؤٕٚ  ةةةةةاَاّل يهةػةةة ة

َذُس.٢ َٚأِدةأٚي  يًششب ٚايظًِ ٚ ايظٝاط١ ٚاإٔلدتُا 
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ــ (3 ُة، وانحكــاو وكــال  عــٍ ـة، أٌ نُســد دَُـــالو يذَُــــــسِة فــٍ اإلـانذون
 : هٍ انهـاس، ال عـانُ

٢ تظةةةتُذ  ةُذ١ْٝ ٚايذٜٓٝةةة١ ٖةةةٛ  إٔ األٚيةةة   ةايفةةةشم ايةةةش٥ٝع بةةةني ايذٚيةةة١ ايةةة    

ٝٓتٗا َةٔ اا  ٚقةذ    ةٞ اطعػشعٝتٗا َٔ ايؼعب  أَا ايجا١ْٝ فٗٞ تٖذ تُذاد ػةشع

ِ ة٢  أٚ اؿهةة ةٗةة ةِ اإٔليةٛقشاطٞ  أٟ اؿهةةةةةة جِٝ بايةهةة ةٛ  َةةٔ اؿةزلةةٞ ٖةةزا ايٓةة  

١ٝ ةٛس٠ ايفشْظة ةجة ةةٞ أٚسٚبا يكةشٕٚ  ستة٢ اْةذا  اي   ةإ طا٥ذّا فةح نةٞ  سٝةذٜٓةاي

ٖٝةةة اتذةطةةةآٓا اةةةةةهةّ. ٚمي1789عةةةاّ  ١ٕ ةٞ اإٔلطةةةالّ  بأدٖيةةة ةاؿهةةةِ فةةة  ١ةٍ عًةةة٢ َذْ

 ١:ةا ٖزٙ األسبعةةَٓٗ  ش٠ةنجٝ
 

 ي:ـهـحلمطة واـدر الشـب و ـعـاألوه: الش
 

ُبذأ األٍٚ إٔ ايؼعب َـةذس ايظةًط١ ايظٝاطة١ٝ  يةزا     ةٞ ايةنُا رنشْا ف  - أ

ُذ١ٜٓ  ة٢ ايةةةذ إٔ ايشطةةٍٛ ؿةة٢ً اا عًٝةة٘ ٚطةةًِ ب ٜٗةةادش َةةٔ َهةة١ إيةة   ةلةة

٢ ٚايجاْٝةةةة١  ةٞ ايعكبةةةة١ األٚيةةةةةٚب ٜعًةةةةٔ نٝاْةةةة٘ ايظٝاطةةةةٞ  إا بعةةةةذ بٝعتةةةة 

َٓةز   يظُا٤ٕ نإ ٜتُتع بؼشع١ٝ اإٚاطتُذاد ايؼشع١ٝ َٔ أٌٖ )ٜجشب(  ٚ

 ٚايٓاغ. األسض ي٘ ػشع١ٝ اْتظش ست٢ ؼككن ٓ٘ةَٔ بعجت٘  يه األٍٚ ّٛةايٝ

ـٖبٛٙ خًٝفة١ّ عًةِٝٗ    ةٔ باٜةسٝ - ب َْٚ ع ايٓاغ أبابهش ايـذٜل سكٞ اا عٓ٘  

ُٝن عًةةةٝهِ ٚيظةةةن  ةْةةةٞ قةةةذ ٚيزةةة أ !ٓاغةا ايةةةةةةةةة)ٜاأٜٗ :٘ األٍٚةةةةةةٞ خطابةقةةةاٍ فةةة 

ََٛٓةَف أتةأعْٝٛٞ  ٚإٕ أطةإٕ أسظٓن فةشنِ  فةغٝ  .(1)ْٛٞ(ةَك

 اٌوُ:ـتور والكـتزً بالدسـمـي وـي: احلانـاٌـجـال

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں     چ  ٹ  ٹنُةةةا 

  .١عازباثٝچڀڻ  ڻ  ڻ  ڻ

                                                
 .225ز صس، عالبٔ األثٝ ٞ ايتأزٜؽ،عايهاٌَ ف (1
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 ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆچ   ٹ   ٹ ٚ

 .ُا٥د٠عاي  چ خب

 ة: ـة وعيٍـة أو قوويـة أو عائمـدر وَ طبكـي اليٍحـح: احلانـالـجـال

٢ قبًٝة١  ةية إٜٓتُةٞ   خًٝف١ َٔ اـًفا٤ األسبع١ سكٞ اا عِٓٗ نٌ  نإ

 كتًف١ عٔ قب١ًٝ اآلخش:

 .ِِ(ةةٛ تٝةٛبهش )بٓةأب -1
 

 .ذٟ(ةةٛ عةش )بٓةُةةع -2
 

 .١(ةةٛ أَٝةةإ )بٓةةعجُ -3
 

 .ِ(ةةٛ ٖاػةًٞ )بٓةةع -4

ا ٖزٙ.ةةٞ أٜآَةٞ ريو ايٛقن مبجاب١ األسضاب فةايكبا٥ٌ ف ٚناْن

 ّٝا.ُبني ٖؤا٤ األسبع١ تذاّٚا طًإرٕ: نإ تذاٍٚ ايظًط١ 

ٚأَةةا َاقةةاّ بةة٘ )َعاٜٚةة١ بةةٔ أبةةٞ طةةفٝإ(  نةةإ امشافةةّا عةةٔ ْٗةةر ايٓبةة٠ٛ        

ٖٓيت          ِّةش ُطة َُٜغ بٓف سذٜح ايشطٍٛ ؿة٢ً اا عًٝة٘ ٚطةًِ  نُةا قةاٍ: )أٍٚ َةٔ 

  قةةةاٍ 2ق 7ٞ )األٚا٥ةةةٌ( زةسدةةةٌ َةةةٔ بةةةو أَٝةةة١( أخشدةةة٘ بةةةٔ أبةةةٞ عاؿةةةِ فةةة      

ُٗادش ٖٚةٛ  ةش اية ةداي٘ ثكات سدةاٍ ايؼةٝطني ريٝة   األيباْٞ: ٖٚزا اطٓاد سظٔ  س

ٌٖ ايةة ةاْٞ: )ٚيةةةةةةةةبةةٔ كًةةةذ  ٜٚكةةٍٛ األيب   ُشاد باؿةةةذٜح تغةةٝرل ْظةةةاّ اختٝةةةاس  ةع

 ٖٚٛ ايظاٖش(.  اـًٝف١ ٚدعً٘ ٚساث١ّ
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ب ـْ حكـاً لمىـواطَف فّـو واجـ    ـالً عَ نوٌـ ـي فطـع : الٍشاط الشياسـالزاب
 تجٍاء:ـسا مي دوُـز وشـىاً أو غيـمـواء ناُف وشـْ سـعمي

 ا:ةش٠ َٓٗةٚريو ألدي١ نجٝ

 ڳڳ گگ گ گ کچ ٹ ٹ  - أ

 ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ

ہ  ہ  ہ  ھ  ہڻ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ں

 . ١ععايتٛبچھھ  

ُٓهش  َفٗةةةّٛ ةُعشٚف ٚايٓٗةةةٞ عةةةٔ ايةةة ةٚا ىفةةة٢ إٔ َفٗةةةّٛ األَةةةش بايةةة  

ؤٕٚ ايذٜٓٝةة١ ٚايذْٜٝٛةة١  ةةةةٚاطةةع ٚعةةاّ  ٜؼةةٌُ مجٝةةع فةةاات اؿٝةةا٠ ٚايؼ    

 اخل. ... ٝاط١  ٚاقتـادّا ٚأَٛسّا ادتُاع١ٝفهشّا  ٚعكٝذ٠ ٚط

 ُظًُني عَُّٛا.ةٖزا فُٝا ٜتعًل باي

ًُٓكةةٞ ْظةةش٠ّ عًةة٢ اتفةةاقٝتني بةةني ايةةٓن       ةيغٝةة أَةةا بايٓظةةب١  - ب ش املظةةًُني  ي

ُظًُني َٔ د١ٗ  ٚايٝٗٛد ٚايٓـاس٣ َةٔ دٗة١   ةؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ ٚاي

ـٖني اآلتٝٝ ٖٓ  ٔ:ةأخش٣  ٚريو َٔ خالٍ اي
 

يٛثٝكة١ ايةيت نتبٗةا ايةٓن ؿة٢ً اا عًٝة٘ ٚطةًِ بةني َهْٛةات          ٞ اةٚسد ف /1

 (:25ايفكش٠ ) ُذ١ٜٓ  ٚاييت ناْن مبجاب١ )ايذطتٛس( ةاي

ُؤَٓني  يًٝٗةةٛد دٜةةِٓٗ ٚيًُةةؤَٓني   ة))ٚإٔ ٜٗةةٛد بةةو عةةٛف أَةة١ َةةع ايةة     

 .(1)ِ((ةةدٜٓٗ

                                                
. 62-57ُٝد ا ، صعٟٛ ٚاشبالفع١ ايساغعد٠، ضبُعد سع    عس: صبُٛع١ ايٛثا٥ل ايطٝاض١ٝ يًعٗد ايٓبع عٜٓع (1

 ١.عُدٜٓع١ بايع)نتاب٘ ص٢ً ا  عًٝ٘ ٚضًِ( بني املٗادسٜٔ ٚاألْصاز ٚايٝٗٛد، ٖٚٛ دضتٛز ايدٚي١ ايبًدٜ
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نتبٗا سطٍٛ اا ؿ٢ً اا عًٝة٘ ٚطةًِ يٓـةاس٣     ٞ ايٛثٝك١ اييتةٚٚسد ف /2

 لشإ:
ْةةةٞ أعطٝةةةتِٗ عٗةةةذ اا إٔ شلةةةِ َةةةا يًُظةةةًُني  ٚعًةةةِٝٗ َةةةا عًةةة٢        )أل

املظًُني  ٚع٢ً املظةًُني َةا عًةِٝٗ  بايعٗةذ ايةزٟ اطةتٛدبٛا سةل ايةزَاّ         

ُٜةةَزٖب عةةِٓٗ نةةٌ َهةةشٚٙ  ستةة٢ ٜهْٛةةٛا      ٚايةةزب عةةٔ اؿشَةة١ ٚاطةةتٛدبٛا إٔ 

 .(1)ِٗ ٚفُٝا عًِٝٗ(ةيًُظًُني ػشنا٤ فُٝا ي
 ً ُني ػةةشنا٤ فُٝةةا شلةةِ ٚ فُٝةةا  ٚاػةةو إٔ قٛيةة٘ )ستةة٢ ٜهْٛةةٛا يًُظةة

ُٛاط١ٓ  أٚ ةعًةةةِٝٗ(  ٜؼةةةٌُ مجٝةةةع اؿكةةةٛم ايةةةيت بةةةذْٚٗا ا تتشكةةةل ايةةة      

 ايؼشان١  خاؿ١ّ اؿكٛم ايظٝاط١ٝ.
ٞ ايهٝةإ ايظٝاطةٞ   ةذّ دخٍٛ ايٝٗٛد ٚايٓـةاس٣ فة  ةٚهذس بايزنش إٔ ع

شاب ةِ أؿة ةةنْٛٗ إ بظببةةاَ٘ ايشطٍٛ ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ  نةايزٟ أق

ذسايٝة١ أٚ  ٝاي١ َةٔ ايف ةةة خاق بِٗ  أٟ نةاْٛا ٜتُتعةٕٛ ع   إ طٝاطٞةةنٝ

 ال١َٝ.ةةٞ ظٌ ايذٚي١ اإٔلطةُعاؿش  فةُـطًح ايةذساي١ٝ بايٝايهْٛف

ة ـزة أو آليـ ـهـ ـن فـوه نـ ـالحية قبـع ب ـالوية تتىتـة اإلِسـاوص: الدولـاخل
 احل:ـى ـل الـكيـْ حتـيـتوقف عميمما 

ُ   ًةةة٢ عةةةال٠ٚ ع  اإٔلطةةةالّ طةةةتفاد٠ َةةةٔ ػةةةاسب    اني بانْٛةةة٘ ٜظةةةُح يًُظةةةً

 ٢: ةُجاٍ  قاٍ تعايةاآلخشٜٔ ٚآيٝاتِٗ  فكذ أٚدب عًِٝٗ ريو  فع٢ً طبٌٝ اي

    ہۀ    ۀ ڻ  ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ  - أ

  ۓ ۓ ے  ے ھھھہھہہ

﮵ ﮶  ﮷ ﮲﮳    .ايصَس چ  ڀ﮴  

                                                
 . 97، 96، ايٛثٝكتإ زقِ: 188ٚ189عُصدز ايطابل، ص اي (1
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سطةةةٍٛ اا ؿةةة٢ً اا عًٝةةة٘ ٚطةةةًِ ))أْةةةتِ أعًةةةِ بةةةأَٛس دْٝةةةانِ((        قةةةاٍ - ب

ُكـٛد َٓ٘  ايتذاسب ايةيت تتطًةب   ة. ٚايٚريرلٙ 2363أخشد٘ َظًِ بشقِ 

ختـةةاق  نُةةا ٜظٗةةش َةةٔ طةةبب ٚسٚدٙ  ٖٚةةٛ سادثةة١ تًكةةٝح ايٓطةةٌ  إر  اا

شنٛٙ  ةش ايٓطةةٌ  فتةةةسأ٣ ايةٓن ؿةة٢ً اا عًٝةة٘ ٚطةًِ  أْةة٘ ا كةةشٚس٠ يتأبٝة   

  اي٘ةةة ِٗ ايةٓن ؿة٢ً اا عًٝة٘ ٚطةًِ إٔ َةا ق     ةٚب ٜجُش ايٓطٌ  ثِ أٚكح ي

 ٝ أَٛس ةةةةةِ بةًةة ةّا ػطـةةّٝا  فكةةاٍ شلةةةِ: أْةةتِ أع   ةأٜةة ٌ نةةةإ سةةةة ب  ّاةةةة ب ٜهةةٔ ٚس

 انِ.ةةدْٝ

  اً:ـيص وكدَّســالً لـي اإلِسـي فـادض: احلانـالش

َُةْع  ٢: ةاٍ تعايةق الّ ةٞ اإٔلطةف ّْٖشةَهِ اإٔلْظإ 

 .اإلضسا٤چۉکگ    ک  کچ 

 : نيةذغ سهاَّا ٚقهَٛةاى َٔ ٖٛ َكةةيٝع ٖٓ ٔةةٚيه
عف  ٚطة٤ٛ ايـةفات   ةةة ا  ايلةذٜذ َٔ ْكة ة٢ ايعةيإشإٓ ايهشِٜ ةاس ايكةةذ أػةٚق

 ٔ اا:ةذٜةعتـاّ باٚاييت ئ ٜٓذٛ َٓٗا اإٔلْظإ إا باإٔلميإ ٚا ٞ اإلْظإ ةف
 

 .األسصابچ  وئ ۇئ  وئ ۇئ   ائ   ەئەئ  وئ   چ -1

  چ  ھ ڤ  ڤٹ     ٹ ٹٹ     ٿ     ٿ  ٿ چ -2

 .ا٤عألْبٝا

 .يٓطا٤ا چ ڑٿ  ٹ  ٹ    ٿ    ٿٿٺ  ٺ  ٺ  چ  -3

 .ايهٗف چ  وئ ٺ  ٺڀ    ڀ   ڀ  چ -4
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 ڃ ڃڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦڦڦچ -5

 .اسبر چ ھ ڃ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ہ ہ  ہ ہ   ھ ھ چ -6

﮲ ﮳     .ايعادٜات چ ےۓ    

ٍٛ اا ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ سٍٛ قابًٝة١ مجٝةع ايبؼةش يًٛقةٛ      ةسط اٍةٚق

 أ:ةةٞ اـطةف

ٕٛ(ةٔ ايتٛابةش اـطا٥ٝةو آدّ َخطا٤  خٝةٌ بة)ن
(1) . 

 ّاد:ـز جـيف أنبـْ العالـي وجـي والوقوف فـان: اٌتكاد احل الشابع

 : ذا٤ّةةتةٍٛ ابةةْك

 اٍ :ةةُني  سٝح قةايةةٔ ايظةعةةٔإٕ اا قذ ي
 

 .األعسافچ ىڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ - أ

 .ٛدعٖچ  ڀ ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ   - ب

ٚاػةةو إٔ اؿةةانِ ايظةةاب ًَعةةٕٛ َةةٔ اا  َٚةةٔ يعٓةة٘ اا  ابةةذ َةةٔ   

 ِ.ٞ ٚدٗ٘ َٚٓع٘ َٔ ايظًةايٛقٛف ف

 اٍ سطٍٛ اا ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ:ةةاّ قةةُكةٞ ٖزا ايةٚف

                                                

(، ٚايدازَٞ بعسقِ  4251(، ٚآبٔ َاد١ بسقِ )2499ٟ بسقِ )عسَر(، ٚايت13072ٙ أمحد بسقِ )زٚا (1
ُػها٠( بعسقِ  عٞ )ايع ع(، ٚقاٍ صشٝض اإِلضعٓاد، ٚسطعٓ٘ األيبعاْٞ فع    7617(، ٚاسبانِ بسقِ )2727)
 ٘.ع( عٔ أْظ بٔ َايو زضٞ ا  ع2341ٓ)
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)إٕ َٔ أعظِ اؾٗاد ن١ًُ عذٍ عٓذ طًطإ دا٥ش( أخشدة٘ ايذلَةزٟ:    أ/

 .ؤٚ ة( ٚؿشش٘ نٌ َٔ األيباْٞ ٚػعٝب األس2174ْبشقِ )

تةةةٛدَِّ   ذةن ظةةةاب  فكةةةةةةةةاب ايظةةةاب  إٔ تكةةةٍٛ يةةة٘: أْةةةةةرا سأٜةةةن أَةةةيت تٗ)إب/ 

(  ٚؿةةشش٘ أ ةةذ ػةةانش  ٚأخشدةة٘    6784بةةشقِ ) َةةِٓٗ( أخشدةة٘ أ ةةذ  

( ٚقةةةاٍ: ؿةةةشٝح اإٔلطةةةٓاد    7036(  اؿةةةانِ بةةةشقِ )  2375ايبةةةضاس بةةةشقِ: ) 

 (.7546ٞ ػعب اإٔلميإ  بشقِ )ةٚٚافك٘ ايزٖن  ٚايبٝٗكٞ ف

 : ةــُــراطـىل انذًَقـٍ حـة رأَـخالص
 -: ا ةةٞ ٍع ْكةٔ ايذميكشاط١ٝ فةةأعشض سأٜٞ ع

ّا عةٔ ايفهةش   ةاػة ةاّْٝا ْةّا ٔإْظة ةتشاثة  نةٕٛ ايذميكشاطٝة١  ع٢ً ايةشريِ َةٔ    : األول

قًةةن َٓةةز  اإٔلْظةةاْٞ  إا إْٗةةا ا ؽًةةٛ َةةٔ عٝةةٛب ْٚةةٛاقف  يهةةٓو ٚنُةةا     

ٕ ايذميكشاطٝةة١ تعةةذ أفلةةٌ ْظةةاّ أْتذةة٘ اإٔلْظةةإ   طةةٓٛات  أؤنةةذ ايٝةةّٛ: أ 

ٞ اؿهةةةِ  ٖٚةةةٞ ايٓظةةةاّ اؿظةةةٔ َةةةٔ بةةةني    ةاألْظُةةة١ ايظةةةا٥ذ٠ فةةة  َةةةٔ بةةةني 

ات عًةة٢ بعةةا دٛاْةةب ةب سأٜةٞ  َةةع ٚدةةٛد َالسظة  األْظُة١ ايظةة١٦ٝ  ٚسظةة 

ٞ إداس٠ اؿهةِ   ةطًٛب فأايذميكشاط١ٝ  إا أْٗا نآي١ٝ يًشهِ  تعذ أفلٌ 

 ش.ةجٝةشٖا بهة٦ٝاتٗا أقٌ َٔ ط٦ٝات ريٝةةٚط

 : ٌةة١  ٚتعايِٝ اإٔلطالّ َجةةٞ ايذميكشاطٝةا تعاسض بني َباد٤ٟ ف اني:ـثـال
 

 . ايؼعب َـذس ايظًط١ -1
 . ْتطاباتاا -2

 . ١ةةالثةٌ ايظًطات ايجفـ -3
 . إْٛةةطٝاد٠ ايك -4
 . ضةةكُإ اؿكٛم ٚاؿشٜات يًُٛاطٓني دٕٚ  ٝٝ -5
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. ًط١ بؼهٌ طًُٞةةتذاٍٚ ايظ -6
. اتةةٛم األقًٝةاظ ع٢ً سكةةًب١ٝ ٚاؿفةةسهِ األري -7

ش ْـةةٛق ايؼةةشٜع١  ٚايكٛاعةةذ   ةُباد٤ٟ عبةةةذ عًةة٢ ٖةةزٙ ايةة  ةفاإٔلطةةالّ ٜؤنةة 

 : ٌةةشع١ٝ  َجةايؼ
ِ ػةش   ةجة ةُـًش١ فةا ٚدةذت اية  ةةِ ػش  اا  ٚأُٜٓةةةذٍ فجةةذ ايعةةا ٚدةة)أُٜٓ/ 1

اا(.

 ذ(.ةةُكاؿة)يًٛطا٥ٌ سهِ اي/ 2

ٛ ٚادب(.ةة)َا ا ٜتِ ايٛادب إا ب٘ فٗ/ 3

4 /   ٓ ٘ ةةةة)األَةةش بؼةة٤ٞ  أَةةش بةة٘ ٚمبةةا اٜةةتِ إا بةة٘  ٚايٓٗةةٞ عةةٔ ايؼةة٤ٞ  ْٗةةٞ ع

٘(.ةةيٝإا ٜؤدِّٟ ةةٚعُ

ٍٖ ايؼش  ع٢ً َٓعةةعفُعاَالت ايةٞ اية)األؿٌ ف/5 ٘(.ةةٛ  إا َا د

شٖا: ٔإطةالم سةل   ةاْٞ َةٔ عٝةٛب َٚؼةانٌ  أنبة    ة١ تعة ةةة ايذميكشاطٝ ث:ـالـثـال

ٝا ا فكة   ستة٢   ةةة ُطًك١ ٚايعًةشٜع اية ةةان١ُٝ ايتؼةةشٜع يًٓاغ  فشةةايتؼ

ُطًك١  ةٔإٕ سطةةٍٛ اا ؿةة٢ً اا عًٝةة٘ ٚطةةًِ يةةٝع يةة٘ ٖةةزٙ اؿانُٝةة١ ايةة     

 : الّةةع٢ً يظإ )ٜٛطف( عًٝ٘ ايظ ٢ةنُا قاٍ اا تعاي

ڇ      ڇ  ڇ چچ  چڃ ڃ چچ أ(

 کگ ک کڑک    ژڑ   ژ   ڈ ڈڎڎ ڌڌ ڍڇ ڍ 

 .ٜٛضف چ ڭ گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱگ   گ

 ﮸﮹  ﮶ ﮷ ﮲ ﮳  ﮴ ﮵ ۓ  ۓے    ھ  ےچ   ب(

 .ايػٛز٣ چ ڤ
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ٞ اآل١ٜ ة٢ ٚ )ػشعٛا( فةٞ اآل١ٜ األٚيةُشاد َٔ قٛي٘ )اؿهِ( فةٚاػو إٔ اي

ش ٚايؼةش ٚاؿةالٍ ٚاؿةشاّ  ٖٚةزا ىةف اا      ة١ٝ ٖٛ ايتؼةشٜع ٚبٝةإ اـٝة   اْةةايج

 ٢.ةايةةتع

ٕ اا كةتف عانُٝة١ ايتؼةشٜع املطًكة١ ٚايعًٝةا       إعٓذَا ْكةٍٛ:   ع:ـرابـال

 ُٖٚا: هب إٔ ا ْغفٌ عٔ سكٝكتني 
 

ُذتُع  فايٓةاغ  ةٕ ايظٝاد٠ ايظٝاط١ٝ ايعًٝا )ايظًط١( ٖةٞ يًؼةعب ٚاية   أ/ 1

ِْٛٗ إرا ةُذاات ٜٚشاقبةةِْٛٗ  ٜٚعضيةة ةٞ مجٝةةع ايةةةِٗ فةةيٝٚىتةةاسٕٚ َظةةؤ

 ضّ األَش.ةةي

نُةا إٔ يًؼةةعب ٚاعتُةع سةةل ايظةٝاد٠ اؾض٥ٝةة١ ايتؼةشٜع١ٝ  هتٗةةذٕٚ     / 2

 ٞ ك٤ٛ ايؼشٜع١.ةٜٚؼشعٕٛ ف

ٞ اإٔلطةةالّ  ٚايذميكشاطٝةة١ ةخةتالف ايش٥ٝظةةٞ بةني )ايؼةةٛس٣( فة   اا :سـامـــاخل

مةةةشاف  يهةةةٔ ايؼةةةٛس٣    ااٖةةةٛ: أْةةة٘ ا ٔإطةةةاس يًذميكشاطٝةةة١ وُٝٗةةةا َةةةٔ     

  ۉچ   ٹ ٹ مةشاف ٚاألخطةا٤   اقاط١ بايؼةشٜع١  ؼُٝٗةا َةٔ ا   

 ەئائ  ائى  ې  ى     ېې  ې  

 .ُؤَٕٓٛعاي چ ى

شٜع١  ا ةةة ش ٚايؼةش  ٚايةيت بٝٓتٗةا ايؼ   ةْعِ  سذٚد اؿةالٍ ٚاؿةشاّ  ٚاـٝة   

 .إةةن ٟا بتؼشٜع قٛاْني ُتطايفٗا أٚ تعاسكٗا َٔ أةةٔ تعذٜٗةةميه
شاف ٚيألطةةف  إٔ َعاٜٚةة١ بةةٔ أبةةٞ طةةفٝإ ٚاألَةةٜٛني  ةعتةةآَةةا اٚيهةةٔ ًٜض

 ٞ فةةةةاٍ اؿهةةةةِ ةقةةةةذ عطًةةةةٛا ايؼةةةةٛس٣ فةةةة   ثةةةةِ ايعباطةةةةٝني ٚايعجُةةةةاْٝني 
 ُؤطظات  فبكٝن ْظش١ٜ سبٝظ١ بني ايهتب.ةٞ ايةا َٔ ايتطٛس فةةَٚٓعٖٛ

www.alibapir.net



..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  

 

ص64ط

طةةةةةتفاد٠ َةةةةةٔ اآليٝةةةةةات افةةةةإرا َةةةةةا أسدْةةةةةا تفعٝةةةةٌ ايؼةةةةةٛس٣  ابةةةةةذ َةةةةٔ ا   

نةإ دٜةةذٕ سطةةٍٛ اا ؿةة٢ً    بتذةةاسب اآلخةةشٜٔ ايذميكشاطٝة١  ألٕ األخةةز 

ٞ اؿهِ  ٚنةزيو اـًفةا٤ ايشاػةذٕٚ نةجرلّا     ةاا عًٝ٘ ٚطًِ ٚأطًٛب٘ ف

َةا نةاْٛا ٜظةتفٝذٕٚ َةٔ ػةاسب ٚأطةايٝب ايفةشغ ٚايةشّٚ  َةع ايتُظةو

ا.ةةبتعايِٝ ايؼشٜع١ ٚقُٝٗا ايعًٝ
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الـجـالـحالقسه 

 اجـتيتـسالا
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 خ٠ٛ ٚاألخٛاتأٜٗا اإٔل

ٞ أسض ايٛاقةةةع ةذ إٔ ٜهةةةٕٛ ٖةةةذف نةةةٌ دٜةةةٔ أٚ َٓٗةةةاز  ٖةةةٛ ؼككةةة٘ فةةة   ةابةةة

ٱ  ٻ  ٻ  چ   ٹ ٹ ٚتةةةةةٛفرل ايعةةةةةٝؽ ايهةةةةةشِٜ يًٓةةةةةاغ ٚإطةةةةةعادِٖ  

.سعايصَ چۈٻ  ٻ  پ
ٞ ايذْٝا ٚاآلخةش٠  ٚاآلٕ تعةايٛا   ةعاد ايٓاغ  ٚفالسِٗ فةيكذ ْضٍ ايكشإٓ إٔلط

ٔإقًةةةِٝ نٛسدطةةةتإ عًةةة٢     ٞةيٓلةةةع ْظةةةاّ اؿهةةةِ ايعًُةةةاْٞ ايةةةذميكشاطٞ فةةة     

ش ديٌٝ  يٓطةشز بايٓتةا٥ر  فٓبةذأ بةايٓظش     ةختباس خٝأَُشو  ٔإر نُا قٌٝ: اةاي

: ٞ ايعًُا١ْٝةف

: ١ةةٝةاْةُةايعً

ٞ بًةذ  ةبتذا٤ّ  ٚنُةا رنةشت طةابكّا  ٔإْة٘ ا َةدلِّس يٛدةٛد ايعًُاْٝة١ فة        اأقٍٛ 

طةةةةةالَٞ رٟ فتُةةةةةع َظةةةةةًِ فةةةةةاِٖ ْٚاكةةةةةر  ألٕ َةةةةةا تكذَةةةةة٘ ايعًُاْٝةةةةة١إ

ٌ ٔإٕ ايعًُاْٝةةة١ ةةةةة ٞ اإٔلطةةةالّ بؼةةهٌ أفلةةٌ  ب  ةذتُعةةات  ٜٛدةةذ مجٝعٗةةا فةة    يًُ

ُٖٔ ْةةٛاقف ٚطةةًبٝات نبةة  ذ عةةٔ رنةةش  ةةةةش٣  نةةاإلعشاض عةةٔ اا  ٚايبع ةَتَتلةة

٥َٔٚٗا  اآلخةةةةش٠  أٟ ٔإٕ اإٔلطةةةةالّ ٜتلةةةةُٔ قاطةةةةٔ ايعًُاْٝةةةة١  ٜٚتذٓةةةةب َظةةةةا

ٓاكر ٖةٛ:  ُظًِ ايةُذتُع ايةٞ اية١ فةةشس يًعًُاْٝةٚايذيٌٝ ع٢ً عذّ ٚدٛد َب

٢ ايعاب اإٔلطالَٞ بطٛي٘ ٚعشك٘  ٖةٌ ػةذ فتُعةّا َظةًُّا فاُٖةّا      ةيإُأْظش 

ؿكةةا٥ل اإٔلطةةالّ  قبةةٌ بايعًُاْٝةة١؟  بايتأنٝةةذ ا  ٚيألطةةف ٔإٕ أَةةٛاّا طا٥ًةة١   

شٜٚر يًعًُاْٝةةة١  فلةةةاّل عةةةٔ ايةةةذعِةقةةةذ ؿةةةشفن يًتةةة   ُظًُنيةَةةةٔ أَةةةٛاٍ ايةةة 

ٕ ايعًُةةاْٝني ا ٜةةزنشٕٚ   اـةةاسدٞ  دٕٚ إٔ تهتظةةب ايؼةةشع١ٝ ستةة٢ اآلٕ  ٚإٔ    

طةتشٝا٤  فُةا ايظةبب؟  ايظةبب ٖةٛ عةذّ ٚدةةٛد       اَبةاد٥ِٗ إا عًة٢ ساية١ َةٔ ا    

ٞ اإٔلطةالّةٞ ايعًُاْٝة١  هذْٚة٘ فة   ةشس شلا  نٝف ا  ٚإٔ َا ٜبشجٕٛ عٓة٘ فة  ةَب

 ش.ةجٝةٌ َٓ٘ بهةمبا ٖٛ أفل

www.alibapir.net



 ..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  
  

   

 ص68ط

ُذتُعات ايغشبٝةة١ مبٓذةةضات ٔإهابٝةة١ يًعًُاْٝةة١   ةٍٛ: قةةذ تتُتةةع ايةة ةثةةِ أقةة

ٞ ةطال١َٝ  أْا يظن فشفةّا عةل كةايفٞ فة    إلُذتُعات اةٞ ايةتٓتفٞ ف ،ا

 .ايشأٟ

ٞ سٝةةاتِٗ ايذْٜٝٛةة١  ةٍٛ: إٕ ايغةةشب َةةٔ أدةةٌ اـةةشٚز َةةٔ ٚاقةةع َشٜةةش فةة  ةةةةأق

ٌٓ ايغشبٝةةةٕٛ ايعًُاْٝةةة١ َظةةةتفٝذٜٔ َٓٗةةةا َةةةٔ  ةا٢ ايعًُاْٝةةة١  فةةةةيةةةإؾةةةأٚا  طتغ

 : حةةسٝ

ٚيهٔ ٌٖ ٖةزا َطبةل عٓةذْا؟     ُٛاط١ٓ َعٝاسّا عٓذِٖ  ةٌ اإٔلْظا١ْٝ ٚايةةدع/ 1

اس عٓةةةذْا ٖةةةٛ ايكبًٝةةة١ ٚاؿةةةضب ٚايعا٥ًةةة١  ا اإٔلْظةةةا١ْٝ     ةُعٝةةةةنةةةال  بةةةٌ اي 

 ُٛاط١ٓ.ةٚاي

ٞ ايغةةةشب  أَةةةا   ة٢ َظةةةتٜٛات عًٝةةةا فةةة   ةيةةة إُظاٚا٠ ٚايعذايةةة١  ةتشطةةةٝخ قةةةِٝ ايةةة  / 2

 ستهاس ٚايفظاد ٚايتُٝٝض ايطبكٞ.افًِ تٓتر إا ا  اةة١ ٖٓةةاْٝةايعًُ

شب ٜعُةةةةشٕٚ بًةةةةذاِْٗ ٜٚطةةةةٛسٕٚ ايبٓٝةةةة١ ايتشتٝةةةة١      ٞ ايغةةةة ةايعًُةةةةإْٝٛ فةةةة / 3

 ا ب َْش َِٓٗ إا اـشاب ٚايفكش ٚايفٛك٢.ةٔ ٖٓةقتـاد  يهالي

ٖٛست ايةةة  ةايعًُاْٝةةة١ فةةة / 4 ُظت٣ٛ ايعًُةةةٞ ٚايفهةةةش ٚاألدب ٚايفةةةٔ   ةٞ ايغةةةشب َطةةة

ٓٓةا٤  يهةٔ عٓةةذْا تشادةع ايةة    ؽةةز طابعةّا يإٔلثةةاس٠  اُظت٣ٛ ايعًُةٞ  ٚايفةٔ   ةايب

 ا١ْٝ.ٞ ظٌ ايعًُةٗذّ فةٚاي
ٕ ايذٜٓٝةةة١  بعةةةذ إٔ فـةةةًٛا   ٚٞ ايؼةةةؤةب ٜتةةةذخٌ ايعًُةةةإْٝٛ ايغشبٝةةةٕٛ فةةة  / 5

ايذٜٔ عةٔ اؿٝةا٠ ٚايذٚية١  يهةٔ َةا ٜةجرل ايذٖؼة١ ٖٓةا  ٖةٛ َاسادة١ سةضب            

٢ اؼةةةةاد عًُةةةةا٤ اإٔلطةةةةالّ؟  أٚ ايتهاٜةةةةا    ةيةةةةإعًُةةةةاْٞ  أٚ سهَٛةةةة١ عًُاْٝةةةة١   

قَٛةةٛا  –ايعًُةةإْٝٛ  –ٚايطةةشم ايـةةٛف١ٝ  أٚ ايظةةًف١ٝ أٚ اـًفٝةة١؟ أْةةتِ   

قتـةةاد  دٕٚ البةةأدا٤ َٗةةاَهِ  نتُٓٝةة١ اؿٝةةا٠  ٚتكٜٛةة١ ايبٓٝةة١ ايتشتٝةة١ ي  

ٞ ايذٜٔ  اتشنٛا ايذٜٔ ٚػأْ٘ نةايغشبٝني  إٕ نٓةتِ ؿةادقني    ةايتذخٌ ف

ٞ تعةةاًَهِ َةةع  ةنْٛةةٛا نايعًُةةاْٝني ايغةةشبٝني فةة  َةةع ْٗذهةةِ ايعًُةةاْٞ! 
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   ٚ يٛا ايةذٜٔ  إْٗةةِ عًةة٢ ايةةشريِ َةةٔ فـةًِٗ ايةةذٜٔ عةةٔ ايذٚيةة١  إا أْٗةةِ سةةا

ٞ ةطةةتفاد٠ َةةٔ ايكةةِٝ ايشٚسٝةة١ ٚاألخالقٝةة١ يألدٜةةإ  أَةةا ايعًُةةإْٝٛ فةة     اا

بًةذآْا  عًة٢ ايةةشريِ َةٔ ادعةا٤ ايتُظةةو بايعًُاْٝة١  ٚاإٔليتةضاّ مبباد٥ٗةةا        

ٚايتؼةةةٗذم بؼةةةعاساتٗا  ٜؤنةةةذٕٚ اْتُةةةةا٤ِٖ اإٔلطةةةالَٞ  عًُةةةّا أْةةةٞ َٚٓةةةةز       

ب أزلةع   - ( عاَةاّ 25أٟ َٓةز )  -٢ َٜٛٓا ٖزا  ةيإٚ 1991ْتفاك١ عاّ اا

ٚدةٌ  أٚ سطةٍٛ    َٔ تًو ايطبكة١ ايظٝاطة١ٝ ايعًُاْٝة١ رنةشّا يةة )اا( عةضٓ      

 ٚ ِ ةْٗةةةةِ يةةةةأايٝةةةّٛ اآلخةةةةش  ستةةةة٢   اا ؿةةة٢ً اا عًٝةةةة٘ ٚطةةةةًِ  أٚ ايكةةةةشإٓ  أ

 اَا(:ةاساى أٚبةةاَا(  قاٍ )بةةاساى أٚبةش )بةةذاس َا رنةةٜزنشٚا دِٜٓٗ مبك
٤ٟ ،ةةةةا ٜفعًةةةة٘ داعةةةةؽ  )اإٔلطةةةةالّ دٜةةةةٔ ايش ةةةة١ ٚايعةةةةذٍ  ٚاإٔلطةةةةالّ بةةةةش 

 ١(.ةةُتطشفةٚاملٓظُات اي

ٞ ةٝطذًةٕٛ َةٔ رنةش دٜةِٓٗ  ْعًةِ مجٝعةّا إٔ فة       فأَا ايعًُإْٝٛ عٓذْا  

، (1)ا٤ ااةةة ْبٝذ َأةاطةِ أسة  ُظُا٠ بةطةشا٥ٌٝ( اية  إطِ )اايؼشم األٚط  دٚي١ ب
فهةةةإٔ  ،(2)َةةةإ  ةٓذ٢ سةةةةيةةةإٖٚةةةٞ دٚيةةة١ دٜٓٝةةة١ رات قةةة٠ٛ ٚطةةةًط١ ٚدميكشاطٝةةة١   

ٞ نةٌ األسةٛاٍ    ةقذ قشسٚا سفا اإٔلطالّ َُٗا نةإ ٚفة   ايعًُاْٝني عٓذْا

إ.ةةتةةِٝ نٛسدطةًةٞ ٔإقةٛب األسضاب ٚايظًطات ايعًُا١ْٝ  فةًةٖزا ٖٛ أط

: ١ةٝةةشاطةكةايذمي

ٞ ْـةةةب  ةيكةةةذ رنشْةةةا طةةةابكّا  إٔ ايذميكشاطٝةةة١ مبعٓةةة٢  هةةةني ايٓةةةاغ فةةة      

 ِ ػةةشا٥ع اا  تةةشاخ ٔإْظةةاْٞ قةةذِٜ  ٚإْةةٞ أس٣ إٔ    اؿهةةاّ ٚتةةٛيٝتِٗ  َٚظةةا٤يتٗ

ٞ ٚدةة٘ ةتَؤنزةةذ َـةةذس١ٜ ايٓةةاغ يًظةةًط١  ألْةة٘ ب ٜبعةةح ْةةن إا ٚقةةذ ٚقةةف فةة   

ُظتهدلٕٚ ةُٓطًل  نًُةةةا دةةةا٤ ْةةةةن  تـةةةذ٣ يةةة٘ ايةةةة    ةفشعةةةٕٛ  َٚةةةٔ ٖةةةزا ايةةةة   

                                                
 . ٞ )عبدا (ع)إضسا٥ٌٝ( تعٓٞ )ٜعكٛب( عًٝ٘ ايطالّ، ٚيفع١ عألٕ ِإضسا٥ٌٝ يكب ايٓب (1

 !! ١ ِإضسا٥ٌٝع١ دٚيعني عٓدْا اْتكادِٖ يدٜٓٝعُل َٔ ايعًُاْٝعمل َأض (2
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ُذلفٕٛ  ٚايظبب ٖةٛ أْٗةِ نةاْٛا ٜعًُةٕٛ     ةُتظًطٕٛ ع٢ً سقاب ايٓاغ ٚايةٚاي

١  إرٕ: دةةا٤ األْبٝةةا٤  ةَشفةةةُُِتة١ُ ايةإٔ األْبٝةةا٤ ٜفظةةذٕٚ عًةةِٝٗ سٝةةاتِٗ ايظايةة   

يذلطةٝخ ايعذايةة١  ٚيٝكٛيةةٛا: ٔإٕ اإٔلْظةإ عبةةْذ ا ٚسةةذٙ  ستة٢ ا ٜهةةٕٛ ايٓةةاغ     

 ١.ةةبعلِٗ ع٢ً بعا آشل

ٞ ة(  ٚايكظةة  فةة 25ٞ طةةٛس٠ األْبٝةةا٤  اآلٜةة١ ) ةٚأْةةٞ أس٣ إٔ رنةةش ايتٛسٝةةذ فةة  

(  ٜتلةةةُٔ أطاطةةةّا يًشهةةةِ ايشػةةةٝذ  ٚدعةةةٌ ايٓةةةاغ   25طةةةٛس٠ اؿذٜةةةذ  اآلٜةةة١ ) 

ٞ ظٌ ايتٛسٝذ ٚايعذٍ  إٔ ٜهةٕٛ يًٓةاغ   ة  ألْ٘ ا ٜتشكل إا فَـذس ايظًط١

    ٚ يةةةٝهِ ْةةةف  إطةةةًط١ تعةةةٝني سهةةةاَِٗ  َٚةةةشاقبتِٗ ٚعةةةضشلِ إرا َةةةا امشفةةةٛا  

 ٔ:ةاآلٜتٝٝ

   ڀپ  پ  پ     پ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ٻ  چ    ٹ  ٹ -1

 .ا٤عاألْبٝچچڀ  ٺ   ٺ        ڀ ڀ   

      پ پٻٻ ٻٻ ٱ چ   ٹ     ٹ -2

ٺ   ٺ    ٺ ٺڀ ڀ ڀڀ پ پ

ڤ   ڤ   ڤ ڤ ٹ     ٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ

 .دعاسبدٜ چ چ ڦ

ٚنُةةا رنشْةةا طةةابكّا إٔ ًَشظٓةةا ايش٥ٝظةةةٞ عًةة٢ ايذميكشاطٝةة١ ٖةةٛ أْٗةةةا        

ٞ ةذٙ  فايؼةٛس٣ فة  ةةة يهةٔ اؿهةِ ا ٚس   اغ سل ايتشًٝةٌ ٚايتشةشِٜ   ةةتعطٞ ايٓ

اإٔلطةةالّ ؼةةذٖا ايؼةةشٜع١  أَةةا ايذميكشاطٝةة١ فةةال سةةذٚد شلةةا  َٚةةع اسذلاَةةٞ          

ٔ ةتغشب سٝةةة٢ ايكةةٍٛ: أْةة٘ ٜٓبغةةٞ إٔ ا ْظةة ةٗزا اؾُةةع أكةةطش ايةة ةشٟ يةةةذٜةةةٚتك

ٔ َأقةةشت  ةإْٛ  ٚسٝةة ةةةة ُاْات األٚسٚبٝةة١ بايك ةشيةة ةٞ ايبةش  ايؼةةزٚر اؾٓظةةٞ فةة   ةٜؼةة 

www.alibapir.net



 ..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  
  

   

 ص71ط

ذٚد  شا٤ يةذميكشاطٝتِٗ   ةةس تإ  ألْ٘ اةةُاْات تكظِٝ نٛسدطةتًو ايدلي

ًةةةةِ ٚتةةةةشد  ةةةةٓعِٗ َةةةٔ ايظ  - ال١َٝةةةةةةنايؼةةةشٜع١ اإٔلط  -ٚا ؼةةةذٖا سةةةةذٚد  

 ِ.ةتبذادٖةاط

: ٢ةةيإثِ ْٓظش 

 ؟ تاٌـُى كىردسـقهِة فٍ إـراطُـة انذًَقـُـكُف

ٞ ٔإقًةةِٝ نٛسدطةةتإ  سظةةب َةةا تكتلةةٝ٘   ةٖةةٌ ايٓةةاغ َـةةذس ايظةةًط١ فةة   -1

ايذميكشاطٝةة١ ٚعًةة٢ اعتبةةةاس أْٗةةا َةةٔ أبةةةشص سنا٥ضٖةةا؟ أّ إٔ اؿةةضب ٖةةةٛ       

َةٔ  َـذس ايظًط١  بٌ قذ ٜهٕٛ اؿةضب َظًَٛةّا  ٜعةاْٞ ،ةا ٖةٛ أؿةغش       

َٕ   ةاؿضب  أا ٖٚٞ ايعا١ً٥ اؿان١ُ أٚ ايفشد اية  ُتظً  ،ةٔ ا وظةبٛ

 ًُُٛغ.ةُؼاٖذ ايةأٟ سظاب ألسضابِٗ  ٖٚزا ٖٛ ايٛاقع اي
ٞ ٖةةةةزا اإٔلقًةةةةِٝ؟ يًكةةةةإْٛ أّ يًشةةةةضب ٚاألدٗةةةةض٠  ةُٔ ايظةةةةٝاد٠ فةةةةةثةةةةِ  يةةةة -2

  ٓ ِ ٔإقةةشاس ٔإطالقةة٘ بعةةذ  ةةةةا  ٚتةةةةاألَٓٝةة١؟ يكةةذ اُعتكةةٌ بعةةا أعلةةا٤ مجاعت

ُِٜطًةةةةةةُشانة٘ َةةةةٔ ايثبةةةةٛت بشا٤تةةةة  ُ٘ َةةةةٔ اؾٗةةةةات   ةةةةةةِ  دٕٚ إٔ  َل َطةةةةَشاُس

يةو   ُنةةة ٔبِثُأ ْٞأٞ رات ّٜٛ: ةشصاْةةن يًظٝذ َظعٛد بةةًةاأل١َٝٓ  ست٢ اْٞ ق

إْٛ  قةةةاٍ نٝةةةف؟ قًةةةن يةةةذٜٓا   ةةةةةٝاد٠ ؾٗةةةاص األَةةةٔ  ٚيةةةٝع يًك  ةةةةةإٔ ايظ

ُٕ طةةبًَِٝٗ  يهةةٔ أدٗةةضتهِ   ةأعلةةا٤ َعتكًةةٕٛ فةة  ًِةة٢ ايكةةاْٛ ٞ ايظةةذٕٛ  َأخ

 !! ١  ٓع ٔإطالَم طشاسِٗةٝاألَٓ

ْتطابةةةةات أَةةةةش إهةةةةابٞ  ػةةةةشٜط١ إٔ تتشكةةةةل اإٔلساد٠    اثةةةةِ ا ػةةةةو إٔ ا  -3

اؿكٝك١ٝ يًٓةاغ  ٚإٔ تهةٕٛ بعٝةذ٠ عةٔ ايتضٜٚةش  ٚػةشا٤ رَةِ ايٓةاغ عةٔ          

 ُٓاؿب.ةطشٜل تٛصٜع األَٛاٍ ٚاي
4-     ٜ ٞ ةّا  ألٕ مجةةع ايظةةًطات فةة  ةةةة لنُةةا إٔ فـةةٌ ايظةةًطات أَةةش ٔإهةةابٞ أ

ٞ ٔإقًةةةةةِٝ ة٢ اإٔلطةةةةةتبذاد  يهةةةةةٔ ٔإداس٠ اؿهةةةةةِ فةةةةةةيةةةةةإقةةةةةٌ ٚاسةةةةةذ  ٜةةةةةؤدٟ 
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١ ةةة ا٥ًةنٛسدطتإ أؿبشن خًٝطّا َةٔ اؿهَٛة١ ٚاؿةضب ٚايعؼةرل٠ ٚايع    

شإ.ةعٝح هعٌ اؿًِٝ سٝ

ذأ آخةةش َةٔ َبةاد٤ٟ ايٓظةاّ ايةةذميكشاطٞ ةٞ  َبة ةظة ةُؤطةِ إٕ ايعُةٌ اي ةثة  -5

 ُإ َعطٌ  ٚسهَٛة١ ْاقـة١  ٚس٥ةٝع رٚ ٚاٜة١    ةيا؟ بشةاتٓةظةيهٔ أٜٔ َؤط

تإ.ةةٞ نٛسدطة١ُٝ فةًة١ طةظةةّٝٛ َؤطةةا ا أس٣ ايةزا أْةة١  يةةةَٓتٗٝ

ٔ آخةةش َةةٔةةةةر ٖةةٛ سنإش اؿشٜةةات  ةثةةِ َةةٔ سٝةةح كةةُإ اؿكةةٛم ٚتٛفٝةة    -6

٢ ةيةةةةةإ١  أقةةةةٍٛ: إٕ اؿكةةةةةٛم ٚاؿشٜةةةةات َٛدةةةةٛد٠    ةةةةةةة أسنةةةةإ ايذميكشاطٝ 

ِ!ةةٞ اؿهةُتٓفزٜٔ فةا  يهٔ ػشٜط١ إٔ ا تلش َـاحل ايةةذَٕٓةةس
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:  و اـتـانخ  ل فٍ ىـق أ و

عهةةِ نةةْٛٞ َظةةًُّا  يكةةذ َأِيةةَضَو ٔإميةةاْٞ ٚعكٝةةذتٞ إٔ أنةةٕٛ كًـةةّا (1

ؿةةادقّا ػةةفٝكّا  َٗتُةةّا بؼةةؤٕٚ ايٓةةاغ عَُٛةةّا  ٚبؼةةعن ٚأسكةةٞ عًةة٢ ٚدةة٘   

ُاكٞ بهةةةةٌ ٚكةةةةٛ   ٚعًةةةة٢ مجٝةةةةع    ةٞ ايةةةةةاــةةةةٛق  ٚنُةةةةا أعًٓةةةةن فةةةة   

يكةةةذ ٞ نٛسدطةةةتإ! ةُظتٜٛات  أٜتٗةةةا ايٓطبةةة١ ايعًُاْٝةةة١ اؿانُةةة١ فةةة ةايةةة

ٞ إداس٠ سهةةةِ ٔإقًةةةِٝ نٛسدطةةةتإ  فةةةأْتِ أبعةةةذ َةةةا   ةفؼةةةًتِ فؼةةةاّل رسٜعةةةّا فةةة 

تهْٛةةٕٛ عةةٔ ايعًُاْٝةة١ ٚ ايذميكشاطٝةة١  فًةةِ أػةةعش ٚب أس َباد٥ُٗةةا ايةةيت      

ٞ أسض ايٛاقةةةع  أْةةةا يظةةةن فشفةةةّا  يهةةةٔ َةةةٔ َٓطًةةةل   ةتكَٛةةةإ عًٝٗةةةا  فةةة 

ش ( عاَةّا  أسدةٛ ٔإعةاد٠ ايٓظة    25اٖتُاَٞ بٗزا ايؼعب ايزٟ ؼهُْٛة٘ َٓةز )  

ٞ أْفظهِ ٚسهُهِ.ةف

ُٛادةش َتذةةاْع  ٚطبطةة١ عذٝبةة١ ايةة   ةٞ اإٔلقًةةِٝ  خًةةٝ  ريٝةة  ةايعًُاْٝةة١ فةة  (2

طةةتبذاد  ٚتكةةذٜع اوتةٟٛ عًةة٢ نةةٌ ػةة٤ٞ  اؿهةِ ايعةةا٥ًٞ ٚايةةٛساثٞ  ٚا   

 ِٖٙ َةٔ اآلٕ فـةاعذّا  ٖةةز  ٚةةةزٗ ايظةًط١  يةزا أقةٍٛ: اس ةٛا َػةةِعَبهِ فةال ُتغَ     

ٛ   ةايطبط ِٗ طبطة١  ةٓذٚا ية ة  فأعة ايؼةةعب  ا١ ايفاطةذ٠  ٚإٕ أبٝةتِ إا إٔ ؼهُة

ؿاؿ١.

يٝة٘  ٚا ٜهةٔ ٖةذفهِإٛا ع٢ً ٖزا ايؼعب بظةبب تكةذِٜ اـةذَات    ةٓٗةُُةا َت (3

ؿةٛاتِٗ ٚر،ٗةِ  ألٕ تكةذِٜ اـةذَات ٚادةب اؿهَٛة١ ٚايظةًط١َأشا٤ ةةػ

باألؿٌ.  

ٔةٚنزيو ايغشبٝٝ، (1)ادّ َٔ فشْظاةٝف ايكة٢ ايلةيإثِ أٚٗد ايتٛد٘ 

ٍُةةف :أقةٛ

 (.اـيوركـظيظٌٝ عسٚفٝطٛز َٝػعُكصٛد ٖٛ )ايبعاي (1
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ٕ ايعًُاْٝةة١ ايةةيت أْكةةزتهِ َةةٔ سهةةِ ايهٓٝظةة١ ٚايجٝٛقشاطٝةة١  قةةذ دًبةةن   إ /1

ٜهفةةٞ إٔ ايعًةةِ َةةاصاٍ    (1)ُآطٞ ٚايةةٜٛالت  خـٛؿةةّا )ايعبجٝةة١(ةعًةةٝهِ ايةة

 ٞ خذ١َ أطًش١ ايذَاس ايؼاٌَ!ةف

أَةةةةا ايذميكشاطٝةةةة١ فأؿةةةةبشن تعطةةةةٞ ْتةةةةا٥ر عهظةةةة١ٝ  بظةةةةبب اطةةةةتبذاد         /2

ب  ةِ ايؼةةعب يًؼعةة ةٕ تهةةٕٛ سهةة أابٝتايٝضّ( تهةةاد بةةذٍ  ةٚايهةة شايٝضّ ة)ايًٝبةة

١ عًةة٢ ػةةعب فكةةرل َغًةةٛب عًةة٢ أَةةشٙ  يةةزا    ةةةةة١ ثشٜة٢ سهةةِ أقًٝةة ةيةةإتتشةةٍٛ 

ٔ ةاٍ األنجةةةش  ٜهةةة ةةةةةُةٞ ايغةةةشب َةةةٔ ميًةةةو اي ةذم ايكةةةٍٛ إٕ قٝةةةٌ: فةةة ةٜـةةة

 ٣ٛ.ةٛت األقةةةاسب ايـةةؿ

ُشٜش يًؼةةةعب ايهةةةٛسدٟ  ْتةةةاز تفهرلنةةةِ ايعًُةةةاْٞ  ٚقةةةشاساتهِ  ةايٛاقةةةع ايةةة /3

ْةةٛا َٓـةةفني  فُةةا نةإ دةةذٜشّا بٗةةزا ايؼةةعب إٔ ٜةةٛص    ايذميكشاطٝة١  نٛ 

 .(2)هِةاتةُاْةٞ بشيةشس ٛٙ فةف ٖزا َا قةذق١  يهٔ يألطةةنًشّٛ ايـ
طةةتطٝبٖٛا يٓةةا  فةةٓشٔ  إ نٓةةتِ تظةةتطٝبٕٛ ايذميكشاطٝةة١ ألْفظةةهِ  ف  إ /4

ْكالبةةةةةات عًةةةةة٢ اإلطةةةةةالَٝني اَجةةةةةايهِ  ثةةةةةِ نٝةةةةةف تظةةةةةُشٕٛ باَأبؼةةةةةش 

 ٞ اؾضا٥ش ٚفًظطني َٚـش؟.ةٞ اإٔلْتطابات  نُا نإ فةا٥ضٜٔ فةايف

َِٜشٔظةبٛا َةا تكةّٛ        /5 أ ٢ٓ َٔ ايغشبٝني  ٚايظٝاطةٝني َةِٓٗ خـٛؿةّا  إٔ ا 

ُتطشف١ ٚبايزات )داعؽ( ع٢ً اإٔلطالّ  ألٕ اإٔلطةالّ دٜةٔ   ةب٘ اؾُاعات اي

ُـا٥ب ةايظةةُاس١ ٚايش ةة١  ٚإٔ تًةةو اؾُاعةةات دًبةةن عًةة٢ األَةة١ ايةة       

َةةةةةٔ ايتٝةةةةاس اإٔلطةةةةةالَٞ َعتةةةةةذيٕٛ  ٚايتٝةةةةةاس   %95ٕ ْظةةةةةب١ أر ُشٔ  إةٚايةةةة 

 ُشٜش.ة١  أْتذٗا ايٛاقع ايةةُتؼذد ا ميجٌ إا ْظب١ قًًٝةاي

ألْظُةةة١ ايعًُاْٝةةة١ ٚأسضابٗةةةا عةةةٔ تأيٝةةةب ايغةةةشب كةةةذ اؾُاعةةةات   أيتُهةةةٖف  /6

ٜةانِ: نْٛةٛا َعٓةا  ٚإا فةايٛدٛد     ٔإاإٔلطال١َٝ  ٚؽٜٛفِٗ بٗا  كاطب١ 

                                                
 (.Ninilisnّا، ٖٚٞ باإِلْهًٝص١ٜ )عا عبجع٘، ٚتعدٖع١، تسد ايدٜٔ َٚباد٥عفًطف١ غسبٝ (1

ٞ أبسَت بني نٌ َٔ فسْطا ٚبسٜطاْٝا ٚزٚضعٝا  عُػؤ١َ، ٚايتعٛ( ايعبٝهُكصٛد ٖٛ َعاٖد٠ )ضاٜهظ عاي (2
 ّ، ٚنإ أسد قسازاتٗا تكطِٝ نٛزدضتإ. 1916عاّ 
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ٚػاٚبةةةّا َةةةع    !!  نةةةال إٕ ااطةةةالَٝني أنجةةةش ؿةةةذقاّ    شةاإٔلطةةةالَٞ خطٝةةة 

َتتعةةةةةاسض َةةةةةع ايؼةةةةةشٜع١ اإٔلطةةةةةال١َٝ  ٔإهابٝةةةةةات ايذميكشاطٝةةةةة١ ايةةةةةيت ا 

ٝ ةةة ذم َع ايكٝةٚنزيو أؿ ش ديٝةٌ  ةا  فٛاقةع سٝاتٓةا خٝة   ةةة ِ اإٔلْظةا١ْٝ ايعً

اس١ٜ  َٚةةع ريةةو ةةةةْةةذعٞ ايٝظ ٓا َاسنظةةٝني  ٚاةٔ يظةةةةةةعًةة٢ َةةاْكٍٛ  م

ٕٛ ةٔ إٔ آخةةةشٜٔ ٜٖذعةةةةٞ سٝةةةةٝط١  فةةةةا٠ بظةةةةسٝةةة اْعةةةٝؽ َةةةع ػةةةعبٓا  ٚمٝةةة

ٞ سريةذ ايعةٝؽ بةةني   ةا  ٖٚةِ ٜتكًٖبةٕٛ فة   ةةة اسٜةشٚيٝتةٔ ايبةا  عة ةايٝظةاس١ٜ ٚايذفة  

ـِةةةةُذَم اإٔلْظةةةةإ َةةةةع َباد٥ٔةةةة  أُِٗ ةاسدٜش  ايةةةةةًُٝةةةةةش ٚايةًُْٝٛٝةةةةةاي َٜ ٘  ٚإا ٕ 

عاس َةٔةةة ٜٓطبل عًٝ٘ ايكٍٛ: )ئ وًٛ ايفةِ بٓطةل نًُة١ اؿًة٣ٛ(  ايؼ    

 ّا ٚاُٜعطٞ مثاسّا.ةةعةذٟ ْفةةِذاُٜ  ُشت٣ٛةدٕٚ اي

ٞ سايةةةة١ َةةةةٔ اــةةةة١َٛ ٚايعةةةةذا٤ َةةةةع األسةةةةضابةُظًُٕٛ فةةةةةاإٔلطةةةالّ ٚايةةةة  /7

اؿةالٍا ايذميكشاطٝة١  َاعةذا سةةذٚد      اتٛس١ٜ  فَشِظُبةٚاألْظ١ُ ايذنت

ُِشةا٤ُ ٚاؿشاّ َٓتِةةٗةا ػةشٜعة١ اا ايظٖة ٖٝة  .  ٚايتةٞ ب
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 عـه الزابـالقس

ئلةـابة عً األسـاإلج
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ٕ نٓةةةن قةةةذ إ٢ ايتةةةأسٜخ  ٚةيةةةإادْا ةأػةةةهش ايظةةةٝذ َةةةال غتٝةةةاس  أظةةةٔ أْةةة٘ أعةةة 

أسببةةةُن إٔ ٜشنةةةض عًةةة٢ ايٛاقةةةع  نُةةةا فعًةةةن أْةةةا  فاألْظُةةة١ طةةةٛا٤ ناْةةةن

ٞ أسض ايٛاقةةةةع ةال١َٝ  َُٗتٗةةةةا إٔ تطبةةةةل فةةةةةةةةةةعًُاْٝةةةة١ أٚ دميكشاطٝةةةة١ أٚ إط

ا ةةةةةةاتٗةابٝةا١ْٝ  إر وتةةةةٟٛ عًةةةة٢ ٔإه ةٌ يًعًُةةةةةةةةةةالّ بذٜةةةةةةفةةةةٓشٔ ْةةةةش٣ إٔ اإٔلط 

آي١ٝ يًشهِ  يهٔ اإٔلطةالّ بةذٌٜ يًعًُاْٝة١ ةةاسض َع أريًب َباد٥ٗا نةٚاٜتع

ِٗ  ألٕ ة٢ ايعًُاْٝة١  أَةا سايٓةا يةٝع نشاية     ةية إطٖش ايغشبٕٝٛ يًذة٤ٛ  ةيكذ اك

ٌ ةمجٝع سظٓات ايعًُا١ْٝ َٛدٛد٠ ف نُةا أْة٘ بعٝةذ      ٞ اإٔلطالّ ٚبؼهٌ أفلة

٘ عًةة٢ ايٛاقةع  ٚيهةةٔةٔجة ةٔةٞ سذٜة٦ٝاتٗا ٚطةًبٝاتٗا  فهٓةةن أٚد إٔ ٜشنةض فةة  عةٔ طةة 

 ٘.ةةيٝإذ ةا٥ةةاٍ  ٖزا أَش عةة١ سةةع٢ً أٜ

ٞ ػشبةة١  ةاظش٠: )ايعًُاْٝةة١ ٚايذميكشاطٝةة١ فةة   ةُٓةة ةيهةةٓو ايتضَةةن عٓةةٛإ اي  

 اس.ةةشز َٔ ٖزا اإلطةِ أخةةتإ(  ٚيةةِٝ نٛسدطةٔإقً

ٍُ اية اسظن إٔ ايظٝذ َال غتٝاس أثاس عذ ٞ ةُشٚس عًٝٗةا فة  ة٠ َٛاكٝع  أساٚ

١:ةةعذاي

 ني.عالَٝع٢ بعض أػطا٤ اإِلضعيإ٘ تطسم عٍٛ: يٝتعٜك : األول
ب ٜهةةٔ عٓةةٛإ املٓةةاظش٠ عجةةّا عةةٔ أخطةةا٤ اإٔلطةةالَٝني  بةةٌ نةةإ / انجــىا 

ٖٞ ايتضاَة٘  ٚيةٛ نةإةاي ُٛكٛ : ايعًُا١ْٝ ٚايذميكشاطٝة١  فهةإ ٔيضاَةّا عًة

ش٦ٓٝةةٔز ف  طةةال١َٝ ٚايتٝةةاس اإٔلطةةالَٞ ٚاإٔلطةةالَٝني  ايبشةةح عةةٔ ايذٚيةة١ اإلٔ  

ُّ إٔ ايتٝةةاس اإٔلطةةالَٞ     ٢ أخطةةا٤ اإٔلطةةالَٝني ةيةةإنٓةةن قةةذ تطشقةةن    ُٚأِدةةٔض

اىًةةٛ َةةٔ أخطةةا٤  ٚإٔ اإٔلطةةالَٝني يٝظةةٛا َال٥هةة١  يهةةٔ ايبشةةح نةةإ

أسفا أقةٛاٍ األطةتار )أٟ أقةٛايٞ(      ْٞ أػهش نالَ٘ إر قاٍ: اإكتًفّا  ٚ

،ةةةا ا يًشهةةةِ فةةةةٞ اإلقًٝةةةةِ  ةفةةةةٞ ػشبتٓةةةَةةةٔ ايٓةةةٛاقف  ٖٚٓةةةاى ايعذٜةةةذ 

 ن آخش.ة٢ ٚقةيإ٘ ةةا ْؤدًِّةةٓٓة٘ ٚايتشذخ عٓ٘  يهةيٝإٜتطًب ايتطشم 
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ٚاؿةةةل إٔ َةةةا أقٛيةةة٘ غـةةةٛق اإٔلقًةةةِٝ َةةةٔ ْكةةةذ ٚٔإبةةةذا٤ يًٓةةةٛاقف 

ٕٕ ية   ُٛاكع اـًةةٌ  ٜةةأتٞ َةٔ َٓطًةةل )ؿةةذٜكو  ةٚٔإظٗةإس يًُظةةا٤ٟٚ  ٚبٝةةا

ِٔ أكةةش  ََةة ُٜعطٝٓةةا ٔإخالُؿةة  و(هَةةٔ أبهةةاى ا ٓا   أْةةا أعتكةةذ أْةة٘ ٜٓبغةةٞ إٔ 

يإٔلقًِٝ ٚػشبتٓا  ٚيًٓاغ  دشأ٠ ٚكع ايٓكا  عًة٢ اؿةشٚف  ٚتؼةطٝف    

ُٔ ٚا تغو َٔ دٛ   ثِ مةٔ  ةاألَشاض ٚايعًٌ  ٚإا فاي ُٔ ُذا١ًَ اُتِظ

نٛسدطةةةتإ تشبطٓةةةا عالقةةةات ايتعةةةاسف ٚايٓلةةةاٍ َةةةع ايطبكةةة١ ايظٝاطةةة١ٝ    

أسذّا ٚا أٖذشٙ  إا َةٔ أريًةل بابة٘ بٛدٗٓةا  ٚإا     اؿان١ُ  فأْا ا أقاطع 

ُـاؿ١ ةْٞ أسفةةةا املكاطعةةة١ ٚايتةةةذابش  ٚٔإْةةةٞ ػطـةةةّٝا يعبةةةُن دٚس ايةةةة      فةةةإ 

ُشات عذٜةةةذ٠ بةةةني أسةةةضاب عًُاْٝةةة١ َتطاؿةةة١ُ  ألْٓةةةا إٕ اطةةةتطعٓا َةةةٔةيةة 

 الاص ػ٤ٞ  ٔإ ا ْتُهٔ َٓ٘ فتُعني ا َتفشقني.

 ؟ دّ َه١عْهٔ عبٔ َٔ ٖ ِعاز: يعؼتٝعٍٛ ايطٝد َال بعٜك:  ٍـاَـانث
ًِةةِ فةة   / انجــىا  ٖٞ  فةةإْٞ ب َأٖته ٞ ٖةةزاةإرا نةةإ ٜشٜةةذ بٗةةزا ايهةةالّ اإلدابةة١ عًةة

ًُِٛكٛ   يزا ةاي َُٜشٗد ع٢ً َاب أُق  ُ٘.أعتكذ أْ٘ 
ٌ اسبطعني،  عا٤ ايساغعدٜٔ، ٚقتع  ع١ َعٔ اشبًفع  عٌ ثالثع عكٍٛ: يكد قتع ٜ:  انثـانث

 !ِعِ يًعً٘ ٚضًعٞ ص٢ً ا  عًّٝعسض آٍ بٝت ايٓبعٚتع
ِ أتٗةةةِ ايعًُةةةاْٝنيةٞ يةةةةؿةةةشٝح  نةةةٌ ريةةةو نةةةإ طةةةًبّٝا  يهٓٓةةة   / انجـــىا 

بزيو !! ثِ إٕ َكتةٌ ثالثة١ َةٔ اـًفةا٤ ايشاػةذٜٔ ْكطة١ قة٠ٛ يإٔلطةالّ

ُٖةٌ اؿهةِ ايشػةٝذ   ٦ٕزةُتطًزف يًُذتُع ٚقتة ةألٕ ايٛكع اي ب ٜهةٔ ٜتش

ٕٛ ٞ سهةةةةِ ٖةةةةؤا٤ اـًفةةةةا٤ نةةةةاْٛا طٛاطةةةة١ٝ  ٚنةةةةاْٛا ٜٛٗيةةةة     ةفايٓةةةةاغ فةةةة 

٢ ايعا٥ًةةةة١ ٚايكبًٝةةةة١ ٚاؾةةةةٓع   ةيةةةةإأنفةةةةأِٖ عًةةةة٢ أْفظةةةةِٗ  دٕٚ ايٓظةةةةش   

طةةةتبذاد اَُٛيعني باةش٠ٚ  يهةةةٔ ايٓتٝذةةة١ ناْةةةن إٔ أػطاؿةةةّا َةةةٔ ايةةة   ةٚايجةةة

  ٚ َُٜٛةةةةٕٛ  ْكًبةةةةٛا عًةةةة٢ اـالفةةةة١  اٚايظًةةةةِ  ب ٜتشًُةةةةٛا ريةةةةو: فةةةةأت٢ األ
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٢ ٖةةةزٙ ةيةةةإايشطةةةٍٛ ؿةةة٢ً اا عًٝةةة٘ ٚطةةةًِ بكٛيةةة٘   –ايشاػةةذ٠  نُةةةا أػةةةاس  

ش طةةٓيت سدةةٌ َةةٔ بةةو أَٝةة١( أخشدةة٘ بةةٔ  ةةةةاٍ: )أٍٚ َةةٔ ٜغٝةةةةر قإاؿكٝكةة١  

( قةةاٍ األيبةةاْٞ: )ٖٚةةزا ٔإطةةٓاد سظةةٔ     2  ق7ٞ )األٚا٥ةةٌ( )زةأبةةٞ عاؿةةِ فةة  

ُشاد ةُٗادش ٖٚةٛ بةٔ كًةذ  ٚيعةٌ اية     ةات سداٍ ايؼٝطني ريرل اية ةةاي٘ ثكةةسد

 ١(.ةة٘ ٚساثةة١ ٚدعًةةباؿذٜح تغٝرل ْظاّ اختٝاس اـًٝف

شاف  مةةٔ ْعًةةِ إٔ ثالثةة١ َةةٔ اـًفةةا٤ ايشاػةةذٜٔ    مةةاَةةٔ ٖٓةةا ظٗةةش ا 

طةةةالّ إلطةةةالّ ُطةةةذٓٛا  يهةةةٔ ٖةةةزا مبجابةةة١ ْكطةةة١ قةةة٠ٛ ي    إلقتًةةةٛا  ٚعًُةةةا٤ ا 

ُظا١َٚ عًة٢ َبةاد٥ِٗ َةع ايظةًط١      ةطةالّ  ألْٗةِ ب ٜكبًةٛا اية    إلٚيعًُا٤ ا

ٚاآلٕ مةةةةٔ َطةةةةايبٕٛ بٗةةةةزا  ٖٚةةةةزا َةةةةا ٜتعةةةةشض يةةةة٘ ايهتةةةةاب ٚايؼةةةةةٝٛخ         

ٟٛ أٚ تٗذٜةذ  عًٝٓةا إٔ   ةةة باد٥ٓا بتطُٝع دْٝاّٚ ع٢ً َةُجكفٕٛ  إٔ اْظةٚاي

ُظاس ةْتٓاصٍ عُا ْشاٙ ؿٛابّا ٚخرلّا يؼعبٓا  بٌ ْؤنزَذ عًة٢ تـةشٝح اية    ا

 ُعٛز.ةٚست١ُٝ اإٔلؿال  ٚتكِٜٛ اي

ِٓبةةةٌ ب ٜتٓةةةةةاّ بةةة٘ ايعًُةةةا٤: أ ةةةةةٖٚةةةزا َاق ٞ ةاصٍ عةةةٔ سأٜةةة٘ فةةةةةةةةذ بةةةٔ س

َٔ يعةةةذّ قبٛيةةة٘   شإٓ  ٚايؼةةةافعٞ ُطةةةٔشَد َةةةٔ ايعةةةشام  ٚأبةةةٛ سٓٝفةةة١    ةةةةةايك ُطةةةٔذ

زب يٛقٛفةة٘ َةةع ايكةةا٥ُني  بةةايجٛس٠   ةَٓـةةب قاكةةٞ ايعباطةةٝني  َٚايةةو عةة  

ُٜكًٖةةذٚا ٚطةةَاّ ايؼةةشف  ٖٚةةزا    ةُني فةةةكةةذ ايظايةة ٞ عـةةشٙ  فٗةةؤا٤ ٔهةةب إٔ 

 ديٌٝ س١ٜٛٝ اإٔلطالّ  ٚسَض أَلؿاي١ ٖؤا٤ ايعًُا٤ س ِٗ اا.

 ُٝتني.عيني ايعاع٘ َٔ اسبسبعاز ايٝعُا أغعايٓطب١ ي: ب عـرابـان
ٌَ فةةة     / انجـــىا  ٞ اؿةةةشبني ةأْةةةا نةةةزيو أٚافكةةة٘  ٔإر سظةةةب اإٔلسـةةةا٥ٝات ُقٔتةةة

( ًَٝةةٕٛ ٔإْظةةإ  يهةةٔ مجٝةةع قتًةة٢    70ُٝتني َاٜكةةاسب َةةٔ طةةبعني )  ةايعايةة

ٔف ٖةةزا ايعةةذد  ٚعةةذد مجٝةةع    ةسةةشٚب ايعةةاب اإٔلطةةالَٞ اٜبًةةغ ْـةةف ْـةة     

 .( ػطف1000قت٢ً اؿشٚب أٜاّ ايٓن ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ ب ٜبًغ )
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ٙ صالغ ايدٜٔ األٜٛبعتػسابٞ، اْتكعاز اضعأث َاٚ:  انخايس ٞ، إِلضكاط٘ سهِ عاد
 س؟!ععٞ َصعايفاطُٝني ف

يكةذ عاَةةٌ )ايعاكةةذ( آخةش خًٝفةة١ فةةاطُٞ ايٓةاغ َعاًَةة١ ايعبٝةةذ       / انجــىا 

ْ     إَٔ َٓطًل سهِ ثٝٛقشاطٞ   ن ةةة ر ٚؿةف٘ أسةذ ايؼةعشا٤ بكٛية٘ )أسهةِ فَأ

 ٗ َةٔ اإلدشةةاف إٔ ْٓتكةذ َةةٔ ٖةٛ سَةةض يعةةض٠    ٔ أْةة٘ ةةةة أظ، (1)اس(ةةةةايٛاسةذ ايك

 ّا.ةة٤ٕ إا ألْ٘ أطك  سهُّا ػٝعّٝا َتطشفٖٞزٙ األ١َ  ا يؼ
 .َٚطعا٥ِٚٗ ٝنيعفا٤ ايعباضعَح عٔ اشبًعس اسبدٜعأنج:  انسادس
ُظًُني سافةةٌ باألخطةا٤  يهةٔ تًةةو   ةْعةِ  مةةٔ ْعًةِ إٔ تةأسٜخ اية     / انجـىا 

ّ  أَةةا امةةشاف ايٓـةةاس٣  شاف ايٓةةاغ عةةٔ اإٔلطةةال ةاألخطةةا٤ ْاػةة١ عةةٔ آمةة 

اب ةةةةةٕ ايهتإةةةةةر فإُُبٖذٍ  ةابِٗ ايةةةةةةةةٖشف ٚنتةةةةةةِ اُيُشةةةةة٢ رات دٜٓٗةيةةةإا٥ذ ةةةةةع

 ٛ اآلٕ.ةةٔ نُا ٖةُظٝح عًٝ٘ ايظالّ ب ٜهةزٟ أْضي٘ اا ع٢ً ايةةاي

 ا٤.عفو ايدَعتٌ ٚضع١ بايكعٍٛ زبط ايعًُاْٝسع:  عـابـانس
ايٓـةشا١ْٝ َاسطةن ايكتةٌ ٚطةفو     ع٢ً ايعهع  أْا قًةن: ايهٓٝظة١    / انجىا 

ايةةةذَا٤  ٚأْؼةةةأت قةةةانِ ايتفتةةةٝؽ  فذةةةا٤ ايعًُةةةإْٝٛ سدّا عًةةة٢ تًةةةو    

ت٘  يهةٔ  ةةة ًةش٠  ُٚأسشقٛا   ٖةزا ٖةٛ َةا ق   ةٖذَٛا تلشٝات نبٝةُُاسطات  فكةاي

 ذ.ةةهٌ دٝةِ ٜفِٗ نالَٞ بؼةذٚ أْ٘ يةٜب

 اد.ع١ يٝطت َل اإِلسبعاْٝعاٍ: إٕ ايعًُقع:  ٍـايـثـان
اْٝني  لةةةذ َةةةٔ بٝةةةِٓٗ  ةذ قًةةةن ابتةةةذا٤ّ  إرا تأًَٓةةةا سةةةاٍ ايعًُةةة ةيكةةة / انجـــىا 

ٔ  ٚاملعتكةةةذٜٔ بةةةااةًُشذٜةةةةاي
َةةةع َالسظاتٓةةةا عًةةة٢ ٖةةةزا ايٓةةةٛ  َةةةٔ   ، (2)

                                                
 ّ. سناعسّا ٚغعد نفع٘ ٜععد ذاتعٖٚرا حب (1
 ُؤَٔ.ع٘ يٝظ بعا  يهٓعدّا بعُؤَٔ با (، فإبًٝظ نإ َعتكعؼتًف عٔ )ايعا ( ٜعُعتكد بع)اي (2
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٘ ٚأْةةة٘ ٖةةةٛ اؿةةةل  يهةةةٔ دٜٓةةة٘ ريةةةرل  ةميةةةإ  إٔ ٜكةةةش بٛدةةةٛد اا ٚٚسذاْٝتةةةإلا

ٕ نٓن َؤَّٓا بإٔ ايكشإٓ َٓضٍ َةٔ اا  ٚبعةح    إُذتُع  فةؿاحل اداس٠ اي

يشطةةٍٛ يًبؼةةش١ٜ  نٝةةف تكةةٍٛ بعةةذّ ؿةةالس٘ يتٓظةةِٝ اؿٝةةا٠  ٚنٝةةف        ا

ُظًِ  ألٕ ةٌ َاسٓشّ اا  ٚؼشّ َا أسةٌ اا؟   فٗةزا آٜظةذِ َةع اية     ةةؼً

ٍٛ بةة٘  ةةةةٌ بةة٘  ٚايكبةةةةٛ  يةة٘ فُٝةةا ُأسطةطتظةةالّ ا ٚاـلةةااإٔلطةةالّ ٜعةةو ا

ُذ إٔ ةتشٜةةٓو َادَةةن ةٞ ريةةو  يهةة ةفةة شٌّن ُسةةةةةةًُّا  ٚأْةةةةن َظةن يظةةةٚإا فأْةة

 ٍٛ مبا أَش اا.  ةةةٖذ َظًُّا  عًٝو ايكبةةُتَع

 ّسّا.ع٘ ُسعصّا ٚنْٛعٕٛ عكٌ اإِلْطإ َسنعٍٛ نس:  عـاسـانت
ــىا  مةةٔ ْؤنةةذ ريةةو  ٖٚةةٛ األؿةةٌ  ٜكةةٍٛ عًُةةا٤ اإٔلطةةالّ: )ايعكةةٌ          / انج

ًٖةةةةف    ٚايتهًٝف َتٛقةةةف عًٝةةة٘    فةةةةََٓةةةاُ  ايتهًٝةةةف(    ََُه ريةةةةرل ايعاقةةةٌ ريةةةرل 

َِ؟ ألْ٘ ريرل َهتٌُ ايعكٌ  فايعكٌ رٚ أُٖٝة١ بايغة١   ةٔي ٚايطفٌ ريرل َهًف 

ُعتضي١ فكة   فاـطابةات   ةٞ اإٔلطالّ  ٖٚزا اإٔلٖتُاّ ب ٜكتـش عًة٢ اية  ةف

 :  اٍةةُجةايعكال٤  فع٢ً طبٌٝ اي ايكشآ١ْٝ مجٝعٗا َتذ١ٗ مٛ

 .ٜٛضف چگھ  ے   ھ ہ  ھ  ھ چ  ٹ ٹ 

 چڳ ڳگ گ     گ گ  کچ ٹ ٹ

 .س٠ععايبك

 ٕ ش رٟ عكةةةةةٌ  بةةةةةٌ ىاطةةةةةب ر٣ٚ األفٗةةةةةاّ ةاىاطةةةةةب ريٝةةةةة إرٕ: فةةةةايكشآ

 ٍٛ.ةٚأؿشاب ايعك

 . ١عٔ اسبداثعتفٝدٕٚ َعّا َطعُٝععا دعْٓ: إ ٘عقٛي:  انعاشر
ٌ َتَفٖطةةشت ةةةة١؟ ٖةذ٠ ٜةةّٛ ٚيًٝةةةةةةٌ اؿذاثةة١ ٚيٝةٖةةزا ؿةةشٝح  ٚيهةةٔ ٖةة  / انجــىا 

بعةةذ َطةةش عةةابش؟ نةةال  اؿذاثةة١ تةةشاخ ٔإْظةةاْٞ  ْٚتةةاز بؼةةشٟ: ٔإر اؿذاثةة١    
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ا  ثةةةِ ٚناْةةةن عٓةةةذ   ةةةةةيٝٗإافٛا ةةةةةٗٓٛد  ثةةةِ ايْٝٛةةةإْٝٛ أك ةعٓةةةذ ايةةة  ناْةةةن

ٖٛسٖٚةا  ثةِ ايةشّٚ      إافٛا ةةة ا( أكةاَٝة)َٝضٚبٛتةٌ ايةةشٜني  ثِ أٖةةُـةاي يٝٗةا ٚط

فايذٚيةةةةة١ اإٔلطةةةةةال١َٝ  فاؿذاثةةةةة١ ٚايتهٓٛيٛدٝةةةةةا ٚيٝةةةةةذ٠ ٖةةةةةزا ايذلانةةةةةِ    

ُٜكةةةاؿلةاس٣  َٚةةٔ دٗةة١ أخةش٣ أَةةا نةةإ ٜٓبغةةٞ يًظةٝذ َةةال غتٝةة     ٖش اس إٔ 

ا  ظٗةةشت ةةةةٞ أٚسٚبة١ فةةةشفٛا بةةإٔ ايجةةٛس٠ ايعًُٝةة ةُظتؼشقني اعتةةةأْةة٘ ستةة٢ ايةة 

بةٔ  اشاصٟ ٚةُظًُني ناية ةا٤ اية ةذ ٚريرلٙ َٔ ايعًُةةبعذ تشمج١ نتب بٔ سػ

 ٝٓا... اخل ؟!ةةِ ٚابٔ طةةاشلٝج

ريشٜةل  إلبةا ٚا ايْٝٛةإ ٚا ا  ْٚظاْٞ  ٚاوةل ا ألٚس إإرٕ: اؿذاث١ تشاخ 

ٗٓذ ٚايـني  ادعا٤ ًَهٝتٗةا ٚابتهاسٖةا  ألٕ ايتهٓٛيٛدٝةا    ةالّ أٚ ايةٚا اإٔلط

ٚاؿلةةاس٠ َتذاٚيةة١ بةةني األَةةِ  فٝةةّٛ تهةةٕٛ ٖٓةةاى ٜٚةةّٛ ٖٓةةاى  أَةةا ايٝةةّٛ      

ُّٝا ٚأؿةةةبشن ةطابعةةةّا عايةةة( ) ايةةةزٟ اؽةةةزت فٝةةة٘ اؿذاثةةة١

ِ ب ٜبةةذأٚا ةيٝٗةةا ايهةجرل  يهٓٗةة إ١ُ  فالىفةة٢ إٔ األٚسٚبةٝني أكةةافٛا  ةَُعٛية 

ُظًُني تشمجةةٛا ةُظًُني  نُةةا إٔ ايةة ةٌ تشمجةةٛا نتةةب ايةة َةةٔ ايـةةفش  بةة 

تفاد٠ َةٔ  ةةة طانتب ايْٝٛاْٝني  ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً إٔ اإٔلطةالّ اميةاْع َةٔ ا   

َِٛٗةةاس اآلخشٜٔ ٚتشاثِٗ ٚعًةةاسب ٚأفهةػ
(1)  . 

اعتكذ إٔ ايظٝذ َةال غتٝةاس ٔبَظةَبٔب َعِذةٔضٙ عةٔ ايةذفا  عةٔ ٖةزا ايٛاقةع          

ٞٗ  ؾَأ ِ َتُٖطَا عٓ٘ اؿةِؤيةُاي ُِ ايعًُاْ ْؼغاٍ بايتةأسٜخ ْٚةبؽ   ا٢ اةيإه

ُاكٞ  ٖٚزا ايٛاقةع َةٔ ؿةٓٝع١ ايعًُةاْٝني  أَةا اإٔلطةالَٕٝٛ فٗةِ َٓة٘         ةاي

٢ اؾاْةةةب ةيةةةإب عةةةدل ةةةةةٞ ٖةةةزا اؾاْةعف فةةةةذ ػةةةعٛسٙ بايلةةةةزا ٚبعةةةةةةةةبةةةشا٤  ي

 ! ّٛةٔ َٛكٛ  عجٓا ايٝةزٟ ب ٜهةأسٜخ ايةةاآلخش  سٝح ايت

                                                

، 2687سَرٟ: عأػسدع٘ ايتع   ُؤَٔ فشٝجُا ٚددٖا فٗٛ أسل بٗا(عٞ أثس: )اسبه١ُ ضاي١ ايعا٤ فعنُا د (1
 .١4169: عب(، ٚابٔ َادعٚقاٍ )غسٜ
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  ١؟عُكساطٝعست ايدٜع٢ ظٗع: َت٘عٛيق:  رـعش اديـانح
قًن ٔإٕ يفظ١ ايذميكشاط١ٝ نًُة١ ْٜٛاْٝة١  يهةٔ ايذميكشاطٝة١      أْا / انجىا 

نُشتةة٣ٛ ٚمبعٓةة٢ طةةًط١ ايؼةةعب  فٗةةٛ أقةةذّ َةةٔ ايْٝٛةةإ  ٚنُةةا قةةاٍ          

اٜٚٔ(  ةاَني ٚيٝظن باألزلا٤ ٚايَعٓة ةُلةُشتٜٛات ٚايةش٠ بايةايعًُا٤: )ايعب

ٔ  بٌ نإ َةٔ بةني   ةذ ٚاد٠ ايْٝٛاْٝٝةبعكٌ إا ةٌ ْفٞ ٚدٛد ايعةٜعك ثِ ا

ٞ نةٌ عـةش ٚصَةإ     ةايعكٍٛ ٚايفطةش ايظة١ًُٝ  ٚايبؼةش بؼةش فة      ايٓاغ رٚٚ

ُِ ةفهُةةا ناْةةن ٖٓةةاى ػةةاسب فاػةة١ً فةة   اإٔلداس٠  بايتأنٝةةذ ٚٞ فةةاٍ اؿهةة

٢ نتةةب تأسىٝةة١ ،ةةا نتبةة٘  ةيةةإنةةإ ٖٓةةاى ػةةاسب ْادشةة١  ٚقةةذ أػةةشت   

 ِٗ.ةاألٚسبٕٝٛ أْفظ

 ١ ا !عتٓشٝ ٞع١ ال تعٓعُكساطٝعٛي٘: ايدٜقع:  شرـٍ عـاَـثـان
ٕٖ ايذميكشاط١ٝ تعو ٔإبع انجىا  / ٞ أقةٍٛ:  ةةٓةاد اا ٚتٓشٝت٘  يهةأْا ا أقٍٛ: إ

َُٜشةةةٗذٖا ٚوُٝٗةةةا  ، ةٔإٕ ايذميكشاطٝةةة١ يةةةٝع يةةة   عاسض َةةةةةةةةا ٜتعةةةةةٗا ٔإطةةةاس 

ْةةا  ُظًُني  فعٓةةذْا ايشبةةا  ٚايضةايؼةةشٜع١ اإٔلطةةال١َٝ  بايٓظةةب١ يٓةةا مةةٔ ايةة  

ٚايكتةةٌ  ٚايظةةشق١  أَةةٛس قشَةة١  ٚايـةةال٠ ٚايـةةّٛ ٚايعةةذٍ  أَةةٛس ٚادبةة١      

٢ ٜةةةةّٛ ةايةةة  ٢ّ ٜةةةّٛ ايكٝاَةةة١  َٚةةةا َسٖشَةةة٘ سةةةشا     ةيةةة إفُةةةا أٚدبةةة٘ اا  ٚادةةةب    

ًَْة١  فةةٓشٔ ايةة ةةةةاَةايكٝ ُّ ايؼةةشٜع١ اإٔلطةةةةُظًُني  ِّ  ةةةةِتٔض ال١َٝ  ألْٗةةا ب ُتَشةةشِّ

ّا ّٚأخٓشٜٚةةّا  نُةةا أْٗةةا ب   ةٚدْٜٝٛةةّا  ةةةةإ فةةشدّا ٚفتُعةةةةش باإٔلْظةةةةإا َةةا ٜل

   ِ.ةةشاٖةةاِٖ ٚأخةٞ دْٝةتٛٔدِب إا َا ٜـًح يإٔلْظإ فشدّا ٚمجاع١  ٚف
ٔ َتَعسَّض عسِى ضانّٓا سٝعِِّ ذبعال١َٝ يعدٍٚ اإِلضعع٘: ِإٕ ايعٛيق:  رـث عشــانـثـان

  ٞ.ععاّ ايبعجعٌ ايٓععاد٠ َٔ قبعايهٛزد يِيب
ٍ  انجــىا  / ُتظًط١ ايةةيت تةةٖذعٞ ايعًُاْٝةة١   ةألْظُةة١ ايةة ٖةةٞ ا، (1)تًةةو ايةةذٚ

ا١ٓ٥ نابٛطةّا دامثةّا عًة٢ ؿةذٚس ايؼةعٛب  ففةٞ عٗةذ        ةٚايذميكشاط١ٝ  ٚايه

                                                
 . ال١َٝعدٍٚ اإِلضعُٝٗا بايعٖٛ ٜط (1
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ذٗٓةةا مةةٛ اؾبةةاٍ؟ اػةةو أْةة٘   ٖتاُارا تشنٓةةا أسكةةٓا ٚةيةة  ايٓظةةاّ ايبعجةةٞ

 تبذّا.  ةةُّا َظةنإ يهْٛ٘ ظاي

ُٛقف ع١ُ ايع عاْت عدٜع ال١َٝ ع٢ً أْٗا نعازات اإِلضعِإتِّٗاَ٘ ايتٝ : شرـع عـرابـان
 . ١عع١ٝ ايهٛزدٜعسٍٛ ايكط
٢ اإٔلطةةالَٝني ةيةةإأْةةا أعتكةةذ أْةة٘ َةةٔ ريةةرل اإٔلْـةةاف إٔ ٜٖٛدةة٘ ايًةةّٛ     انجــىا  /

ٞ ايظةذٕٛ  فأْةا ا أدافةع عةٔ ايتٝةاس      ةُُِكَبعني فة ةع٢ً أَشِٖ ٚاية  نيُغًٛبةاي

ِـّةشّا عةل ايؼ    عب ايهةٛسدٟ  ٚنةإ ٜٓبغةٞ شلةِ إٔ     ةةة اإٔلطالَٞ إرا نةإ َك

طةتبذاد  يهةٔ َةا    ا٢ أْةٛا  ايظًةِ ٚا  ٖتَؼة ٔيفعٛا عٓا  يهٕٛ ػعبٓا تعةٖشض  ٜذا

ٚ ٞ ايظةةةةذٔ  طةةةةٛا٤ نةةةةإ  ةسًٝةةةة١ َةةةةٔ نةةةةإ فةةةة    ايظةةةةذني َةةةةٔ اإٔلخةةةةٛإ أ

 الَٞ آخش؟!ةةاس ٔإطةةايظًفٝني  أٚ أٟ تٝ

 ُكا١َٚ ٚايدفاع.عُكا١َٚ قا٥اّل: عبٔ َٔ قُٓا بايعدخ عٔ ايذب : رـايس عشـانخ
ـــىا  / ؼةةةاد ايةةةٛطو   ا  ٚعًةةة٢ ٚدةةة٘ اــةةةٛق )ا  ٖةةةزا نةةةالّ ؿةةةشٝح   انج

ٕ نٓةا قةذ   إُكا١َٚ  ٚةايهٛسدطتاْٞ(  ٚمٔ اإٔلطالَٝني نزيو قُٓا باية 

ُظأي١ مبٛكٛعٓا؟ يكذ أسظةٔ  ةٞ ٚقن َتأخش  يهٔ َا سب  ٖزٙ ايةبذأْا ف

ٌٗ َٔ ساسب ايٓظاّ ايبعجٞ َٓا  فكذ دافعٓةا عةٔ ايؼةعب ٚاألسض  َٚةٔ      ن

خٛآْةةا )ايبٝؼةةُشن١( ايةةزٜٔ وُةةٕٛ   ٖٓةةا ُأٔعةةِشُب عةةٔ ػةةهش٣ ٚتكةةذٜشٟ إلٔ   

ٓا أٚي٦ةو  ةٞ ظٌ ٖزا األَٔ  ايةزٟ ٜةٛفزشُٙ ية   ةسذٚد ايٛطٔ  فٓشٔ ْتشاٚس ف

ٌُ  فٗةةؤا٤ َٛكةةع    ِٔ ٜٓتُةةٞ ٖةةؤا٤  ةا  ٚيهةةٔ ٔيةة ةعتةةضإص ٚتكةةذٜٕش َٓةة  اايبٛاطةة َُ

ؼةةةةةةةاد ايةةةةةةةٛطو أٚ اؿةةةةةةةضب  الايبٝؼةةةةةةةُشن١؟ فةةةةةةةإٕ نةةةةةةةإ اْتُةةةةةةةاؤِٖ ي 

ايةةةذميكشاطٞ  فٗةةةزا ٜعةةةو أْٗةةةِ ًَٝٝؼةةةٝا  
(1)

٢ ايةةةٛطٔ ةيةةةإفٗةةةِ ٜٓتُةةةٕٛ    

ُٜظةةةةةةُِح         ٚايؼةةةةةةعب  ْعةةةةةةِ  ؿظاطةةةةةة١ٝ بعةةةةةةا األطةةةةةةشاف ايعًُاْٝةةةةةة١  ب 

                                                
ٝا، ألٕ نٌ ق٠ٛ ذات عٞ أِْٗ ًَٝػعا، فٗرا ٜعٓع١ يٓعني ِإذا قاال ِإٕ قٛات ايبٝػُسن١ تابععٞ إٔ اسبصبعٜعٓ (1

 ٝا.ععا ًَٝٝػعشد ذاتٗع١، ٖٞ بعصبَٝسدع١ٝ س
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ُؼاسن١  ٚاآلٕ ٚا اؿُةةذ أريًةةب ايبٝؼةةُشن١ ٜـةةًٕٛ    ةيإٔلطةةالَٝني بايةة 

إر ناْةن   -ُذاٍ َفتٛسةّا يًذُاعة١ اإٔلطةال١َٝ    ةٜٚـةَٕٛٛ  ٚيةٛ نةإ اية    

ْةةن اؾبٗةةات ايعظةةهش١ٜ  يها ُؼاسن١ةبايةة –ٞ ايظةةابل قةة٠ٛ عظةةهش١ٜ  ةيٓةةا فةة

ُٛاقف أنجةةش ؿةشا١َ  خاؿةة١ أَةةاّ َٓظُة١ نةةة )داعةةؽ(  ٚايةةيت    ةأقة٣ٛ ٚايةة 

شصاْٞ  ةٝذ َظةعٛد ايبةة ةةة طةِ اإٔلطةالّ  ٚقةذ طايبٓةا ايظ    اؼةاسب ٖةزا ايؼةعب ب   

ُٛافك١ عًةة٢ َؼةةاسنتٓا عظةةهشّٜا  ٚيهةةٔ  ةٚنةةزيو اؾٗةةات ايظٝاطةة١ٝ ايةة 

ُْعٗذ ايبٝؼُشن١ ف ٔ مجٝعّا ٞ اؾبٗات ٔإخٛآْا  مةدٕٚ دذ٣ٚ  َٚع ٖزَا 

ٞ دبٗةات ايكتةاٍ  أّ ٖٓةا    ةْظتطٝع  اٜة١ األسض ٚتطةٜٛش ايةٛطٔ طةٛا٤ فة     

ِٖ َعاؾتٗةةةا ٚٔإؿةةةالسٗا  نةةةٞ ٜةةةضداد      بتؼةةةطٝف ايعًةةةٌ ٚاـًةةةٌ  َٚةةةٔ ثةةة

 ػعبٓا ثك١ بٛاقعٓا ايظٝاطٞ ٚاط٦ُٔٓاّْا مبظتكبً٘.

 ِ؟ع١ تسدُّْٚٗا أْتع، أٟ عًُاْٝرـباثيتاذ عًٞ عألضا:  (1)رـادس عشـسـان
 : إةةشد ْٛعةاي انجىا  /

ٔ نةالّ ايظةٝذ َةال    ُٓع  فٗزا يٝع َٔ نالَةٞ  بةٌ َة   ةَسٗد )ايشفا( ٚاي (1

َٜ ْٖةةةةو قًةةةةن: اةةةةةةٞ  صأعُةٞ أْةةةة٘ َةةةةٔ نالَةةةة ةعةةةةٖذغتٝةةةةاس ايةةةةزٟ  َهةةةةإ  ّا َأ

َُبِّةشس يًعًُاْٝة١      ةيًعًُا١ْٝ بني اي ُظًُني  أْا ب أقٌ ريةو  بةٌ قًةن: ا 

ِٕ يإٔلطةف ِِ ةٖٚةزا َاَية   أْٓةا  ٓعة٘    ةَٞهإ( ٜعٓ الّ  ألٕ )اةةٞ فتُع فاٖ

ُ٘  ٚقةةةذ زلعٓةةةا عًُةةةاْٝني أْٗةةةِ ٜكٛيةةةٕٛ بلةةةشٚس٠ اؿةةةذ َةةةٔ أْؼةةةط١  ةَأُقةة  ًِ

ٞ ٔإقًةةةِٝ  ةِٗ  أعةةةو فةةة ةطةةةًط١ يةةة  اإٔلطةةةالَٝني  ريةةةافًني إٔ اإٔلطةةةالَٝني ا  

 ٞ.ةٟٛ ٚايعباطةأسٜخ األَة٢ ايتةيإٛد ةةْع نٛسدطتإ  نٞ ا

شِّس ةَُبة  ا: اةةٓةُكـٛد َٔ قٛيةشٙ: ٖزا ٖٛ ايشٜةةذّ تبةةشد ايفهشٟ ٚبٝإ عةةاي (2

ِٕ ؿكةةا٥ل اإٔلطةة ةٞ فتُةةع ْاكةةٕر ٚفةة ةيٛدةةٛد ايعًُاْٝةة١ فةة  الّ  ٚريةةو ةاٖ

 : نيِبَبةةَظٔي

                                                
 .باخةوانٛز عادٍ عٖرا ايطؤاٍ نإ َٔ ايدنت (1
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ُٙ فةة ةيةةإبٝةةٕٛ ؼـةةًٝ٘ بًذةة٥ِٔٛٗ  ٚأساد األٚس َةةا /األٍٚ ٞ ة٢ ايعًُاْٝةة١  َتٔذةةُذ

ٌ.ةٔإطالَو  ٚبؼهٌ أفل

ٝني ع٢ً ايتٛٗدة٘ مةٛ ايعًُاْٝة١     باب اييت َأددلت األٚسٚبةإٕ األط /اْٞةايج

 الّ.ةٞ اإٔلطةش َٛدٛد٠ فةٗشٚب َٔ ايهٓٝظ١  ريٝةٚاي

 : كـاليـألٌ إس         
 ٘.ةنٓٝظ١ فٝ ا -1
 .(1)شٚغةيٝع فٝ٘ طبك١ األنًٝ -2
 ٘.ةةثٝٛقشاط١ٝ فٝ ا -3
٘  ا -4 اٍ ايةٓنٌّ اـةاا ؿة٢ً    ةنُةا قة    ميٓع ايعًِ  بٌ ٜٛٔدُب ؼـةًٝ

  ِ ًَةةةب ايعًةةة عًةةة٢ نةةةٌ َظةةةًِ( سٚاٙ بةةةٔ    فشٜلةةة١ اا عًٝةةة٘ ٚطةةةًِ: )َط

 ٘.ةةَاد
 . ُ٘ةكًٞ  بٌ ٜٛٔدبةش ايعةٝةميٓع ايتفه ا -5
 ١.ةميٓع اؿشٜ ا -6
 . ا ٚاآلخش٠ةيذْٝاش ةةٜتلُٔ نٌ َافٝ٘ خٝ -7

 

تضاّ ايعًُا١ْٝ.ةة٢ ايةيإطشّا ةن يظن َلةزا أْةي

ٍٛ: َةةٔ ٜفٗةةِ اإٔلطةةالّ   ةةةةٍٛ ٖةةٛ أْٓةةا ْك ةةةةٛد َةةٔ عةةذّ ايكبةةةةةُكـةإرٕ: اي

  ٘ ٍٛ اا ةةةة ٘  ٚسةةني ٜك ةةةة ا  ٓعةشٙ  ٖٚةةزا اٜعةةو أْٓةة   ةل ريٝةة ة  اٜعتٓةة ٜٚةةؤَٔ بةة

 ٢:ةتعاي

 چ ڃڃڃڃ ڄ ڄ ڄ   ڄڦ ڦ ڦچ

 .سإعآٍ عُ چ چ

                                                
س زداٍ ايهٓٝطع١:  عشل يػٝعٔ، ألْ٘ سطب تعًُٝات ايهٓٝط١، الٜع١ زداٍ ايدٜعٞ طبكعسٚع، تعٓعاألنًٝ (1

 ٞ اإلضالّ.عس َٛدٍٛد فعُكدع، ٖٚرا غٝعس ايهتاب ايعٝعا ٚايكطاٚض١، تفطعابعايب
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     ٚ ُ٘ َظةًُّا   َِْفَظة ِٔ َعةٖذ  ََة َٓٗذةّا كأيفةّا    َعٖتَبة اٖزا ىتف بةاآلخش٠  أٟ 

  ڤچ   ٹ ٹ ا ةةةةٞ ايذْٝةيإٔلطةالّ  فًةٔ ٜكبةةٌ َٓة٘ ٜةّٛ ايكٝاَةة١  أَةا فة      

١ دٜةةٔ  طةةٛا٤   ةألِّْةةٞ َأعتكةةذ إٔ ايعًُاْٝةة    ايهععافسٕٚ  چ ۀ  ڦ  ڦ  ڤ

ٌِ ستةة٢ ٚإٕ ةةةةاا  َبةةة ذ بةةةةأّ بٛدٗتٗةا األخةةش٣: إٔ ٜعتك   بٛدٗتٗةا اإٔلؿادٜةة١ 

٢ ةآَٔ ظض٤ َٔ اإٔلطالّ  فهةال ْٛعٝة٘  دٜةٔ ؿةٓع٘ اإٔلْظةإ  يهةٔ اا تعاية       

 .ايهافسٕٚ  چۀ ڦ  ڦ  ڤ  ڤچٜكٍٛ: 

 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄچ  ٹ  ٜٚكةةةةةةةةةةةٍٛ

 .ايهٗف  چچ

  ْٖ ا هةةةب إٔ ْعًةةةِ إٔ ايعًُاْٝةةة١ دٜةةةٔ  إرا نٓةةةن    ٓةةةَةةةا أسٜةةةذ قٛيةةة٘ ٖةةةٛ: أ

ـٔٗح إٔ تهةٕٛ عًُاْٝةاّ   َظًُّا  اٜ
(1)

  قةٌ أْةا يظةن َظةًُّا ٚاْتٗة٢  ٚٚاكةح       

ٞ ظةةٌ ايذٚيةة١  ةٞ نٛسدطةةتإ  ٚعةةاؾ فةة  ةإٔ أقًٝةةات ريةةرل َظةة١ًُ َاصايةةن فةة    

ُذٛغ  ألنجةةش ةايةةٗٓذٚغ ٚةُظٝش١ٝ ٚايةةةاإٔلطةال١َٝ: ايبٛرٜةة١ ٚايٝٗةةٛد ٚاية  

ٕٖ عًُةةا٤ اإٔلطةةالّ قةةايٛا: بعةةذّ دةةٛاص ٔإطفةةا٤         َةةٔ ثالثةة١ عؼةةش قشْةةّا  ستةة٢ ٔإ

ُذٛغ! ٚقٝةةٌ يعُةةش بةةٔ اـطةةاب سكةةٞ اا عٓةة٘  أْٗةةِ ٜٓهشةةٕٛ   ةشإ ايةةةْٝةة

 ِ َٚةةاُٗةِعةةاتِٗ  ٚأخةةٛاتِٗ  فكةةاٍ: )َدةقةاسَِٗ أٟ: ٜتضٚدةةٕٛ أَٗةةاتِٗ ٚبٓةة 

ٜذٜٕٓٛ(
(2)

. 

 ٛ ٍ اعتكةةةإد أٚ تدلٜةةةش ٚدةةةٛد أٚ اتبةةةا    إرٕ: فةةةٓشٔ اْكبةةةٌ ايعًُاْٝةةة١ قبةةة

َُٗةةا تعةةٖذدت أْٛاعةة٘  أَةةا قبةةٍٛ ايظةةُا  ٚايتعاَةةٌ ايٝةةَٛٞ  أَةةا تةةشٕٚ أْةة٘     

                                                

سز٠، تكًٝعدّا  عس َبع عاْٞ ُٖٚٝع١ أػعس٣ ٚتعأٜٚالت غٝع    عَع ١، العُفّٗٛ ايعًُاْٝعٞ يعع٢ٓ اسبكٝكُعأٟ: باي (1
 ابكّا.عاب، نُا ذنسْا ضعٔ ٚنتعأزٜؽ ٚدٜعؼتًف عِٓٗ نتعا ْعو أْٓعيًػسب، ٚالغ

)أتسنعِٖٛ َٚعا   : ٚقد ْكٌ )ايهاضاْعٞ( فعٞ )بدا٥ل ايصٓا٥ل( عٔ زضٍٛ ا  ص٢ً ا  عًٝ٘ ٚضًِ قٛيع٘  (2
 .100، ص 7ٕ( ٜٓععس : زٜدٜٓٛ
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ا َؤاخةةزات عًةةة٢  ةٞ ايٛاقةةةع مةةٔ ايةةزٜٔ يذٜٓةة   ةٜكبةةٌ بعلةةٓا بعلةةّا  بةةٌ فةة     

ّا  ٚٔإٕ قةايٛا خةالف ريةو    ةعًُٝة ايتعاَةٌ َةع ريرلٖةِ    ايعًُاْٝني  ٜشفلةٕٛ  

َِٜشٔشَٕٛ ريرلٖةِ  ٌ أِْٗ ُٜٕٗٝٓٛ عةْظشّٜا  بذيٝ ٢ً مجٝع َفاؿٌ ايبًذ  ٚ

ٞ ةٞ ٖةةزا اإٔلقًةةِٝ فكةة   بةةٌ فةة    ةَٓٗةةا  فةةٓشٔ اإٔلطةةالَٝني قشَٚةةٕٛ ا فةة    

يٝكبةةٌ بعلةةةٓا   :أَةةانٔ أخةةش٣ َةةٔ ايعةةةاب  فةةٓشٔ ايةةزٜٔ ْكةةةٍٛ: تعةةايٛا      

َُٖتبعلّا  اهٛص ؼشِٜ بًذ َظًِ َٔ قاطٓٝ٘! فهُا َأ و ٚأْن ؼُةٌ  ًُش

ًُٞ بٗةةزا  عًةةٝهِ إٔ  ةْةة ٞ ٜأَشةدٜٓةةّا َـةةطٓعّا  ألٕ دٜٓةة   ُٖ ٕٕ    َتَتش ْٛةةا نٔإْظةةا

َٔ ايذسدة١ ايجايجة١ أٚ ايشابعة١  ٚا إٔ تتـةٖذقٛا      ٚنُٛاطٓني َتظاٜٚٔ ا

 !!ٕٚ هٕٛ نُا تشٜذُْؼشٚع١  َكابٌ إٔ ةٓا ايةعًٝٓا َٔ سكٛق

  ٌٝ:عٛز َٝػعسٚفطع٘ ايبعٛص َا قايعؼصعب : رـع عشـانساب
ُٜجٝةة  ٞ ايعـةةش اؿةةذٜح  ةيذميكشاطٝةة١ فةةطةةتغشابٞ إٔ ااُش ةأْةةا أقةةٍٛ يةة٘: َا

(  فبعةذ أنجةش   1789ٞ فشْظا بايزات بعذ ثٛستٗا عةاّ ) ةٞ أٚسٚبا ٚفةُطبَٓكن ف

ات  ةُشذبةةةذد َةٔ اي ةعةةةهِ ٚدميكةشاطٝتهِ ي ةُاْٝتةةةَةٔ قةةشْني  ب تتظةع عً  

َٔ َةةٔ استةةذا٤ َاٜعبةة    ِٓٔع َُةة ُعتكذ ةش عةةٔ َعتكةةذٖٔ  َأَيٝظةةن سشٜةة١ ايةة   ةسٝةةح 

 ِ ٢ َشادعةةة١ ةةةةةيإاد١ ة  أعتكةةةذ أْهةةةِ عةةة ٚاؿشٜةةة١ ايؼطـةةة١ٝ َةةةٔ ػةةةعاساته

 ذ٠ يذميكشاطٝتهِ!ةدذٜ
 

 زةـيـائل األخـىص دقـخ

باب عا٥ل اشبُعظ، إٔ ُأبعِّٝٔ أضع   عرٙ ايدقع عسٚزّٜا يف ٖع عأزاٙ ض:  رـٍ عشـايـانث
١ عٞ عععٔ تععأزٜؽ ايعًُاْٝعععا٤ سدٜجعععا، أثٓعععؽ أٚزٚبععع٢ تأزٜعععيععإٞ ععٛدتعع
 سات.عد٠ َعاز ععؼتٝعال بع٘ ايطٝد َعيٝإاز ع١، نُا أغعُكساطٝعٚايدٜ

www.alibapir.net



 ..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  
  

   

 ص91ط

 اةةةةةُةةاٖةةتةة١  ٚنًةةةةةٝةةاْةةة١ ٚايعًُةةةةةةةةشاطٝةةكةذميةةٔ ايةةةةح عةةةةةْبش ٔةةةةم ىا  /ــــانج

ٞ ةبةةةةا فةةةةٚقادَتةةةةإ َةةةةٔ أٚسٚبةةةةا  فالبةةةةذ َةةةةٔ رنةةةةش أٚس   -نُـةةةةطًشني -

ٞ ةاؿةةةذٜح عةةةٔ نٝفٝةةة١ ظٗةةةٛس ايعًُاْٝةةة١ ٚايذميكشاطٝةةة١ ٚتطبٝكُٗةةةا فةةة  

 ٞ ٔإقًِٝ نٛسدطتإ بُٗا.ةفأسض ايٛاقع  َٚٔ ثِ َكاس١ْ َاهش٣ 
ٟ ا  –ُششف ةُظٝشٞ ايةةة٢ عذةةض ايةةذٜٔ ايةة  ةأٚٗد اإٔلػةةاس٠ ايةة   ايةةٛسٞ آيةةز

ٞ ٖةزا  ةعٔ تٓظةِٝ سٝةا٠ اإٔلْظةإ فة     –أْضَي٘ اا ع٢ً عٝظ٢ )عًٝ٘ ايظالّ( 

ٚ  ةح إا فةُظٝح ب ٜبعةايعـش  فاي ني  ٖٚةٛ  ةةة ّٛ َعة٢ قة ةية إٞ َشسًة١ َعٝٓة١  

پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱ  چ  ٹ  ٹ  )بٓٛ ٔإطشا٥ٌٝ(  نُا

 .ايصفچ ۀ پ  ڀ  ڀ    ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ پ

٢ بةةو ٔإطةةشا٥ٌٝ خاؿةة١  ٖٚةةزا أَةةش َتٖٛقةةْع إٔ  ةيةةإإرٕ: يكةةذ أسطةةٌ عٝظةة٢ 

ٞ ايكةةشٕ اؿةةادٟ ٚايعؼةةشٜٔ    ةُذتُع فةةةٜعذةةض دٜٓةة٘ عةةٔ تٓظةةِٝ سٝةةا٠ ايةة    

طشٕٚ إٔ ٜبشجةةٛا ةةةةَظةةٝش١ٝ ا تًةةو ػةةشٜع١ إٔلداس٠ اؿٝةةا٠  فايٓةةاغ َل 

ح اا اإٔلطةةةالّ  يٝهةةةٕٛ َةةةٓٗر سٝةةةا٠    ةةةةةذ إٔ بعةةةةة ١ بعةةةةةخاؿعةةةٔ أَةةةش آخةةةش    

ّا  عًةة٢ ايةةةشريِ َةةةٔ  ةةةةةش قشْةةةة ١ عؼةةةةةٞ ثالثةاف١  نُةةا نةةةإ فةة  ةةةةةش١ٜ نةةةة يًبؼ

ْ   ةو ايفتة ةةاسبن تًةةَؤخزات ٚأخطا٤ ؿ ٔ ةةة و سٝةةة ش٠  ٚاإلػةهاٍ ٖٓةا ٖةٛ أ

ُٔ ةةةةتفـةةٌ اإٔلطةةالّ عةةٔ ايذٚيةة١  فكةةذ ظًُةةن اإٔلطةةالّ  ألٕ اإٔلطةةالّ ٜتل     

ٍٕ عةةةٔ رنةةةش اؿةةةالٍ   ةداس٠ اؿٝةةةا٠  يهةةةٔ ايةةةذٜٔ ايةةة  ػةةةشٜع١ إٔل ُظٝشٞ  خةةةا

قتـةاد  بةةٌ ٜكتـةش عًةة٢   اٚاؿةشاّ ٚايظةًِ ٚاؿةةشب ٚاؿهةِ ٚايظٝاطةة١ ٚا   

ٞ ة٘  ٖٚةةةةزا أَةةةةش دًةةةةٞ فةةةةةةةةةةْـةةةا٥ح سٚسٝةةةة١ ٚعالقةةةةات بةةةةني اإٔلْظةةةةإ ٚخايك 

 ١.ةةادٌٝ األسبعةةاألْ
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٢ قٛي٘ عيإٔ عيطعٔ اعٍٛع َعاز بٓعؼتٝعال بعاز ايطٝد َعد أغعيك : رـع عشـانتاس
 .اٍعاألْفچ ڌ ٴۇ  ۈ  ۈۇ  ۆ  ۆ  چ ٢:عتعاي

 ٠ٛ ٚاؿشب!!ةذاد ايكةٔإعةُظًُني بةإٔ اإٔلطالّ ٜأَش اي

نٌ نٝإ طٝاطٞ ٜٓبغٞ إٔ ميتًو ايكة٠ٛ  بةٌ إٕ فشْظةا ٚأَشٜهةا     / انجىا  

ٚريرلُٖةا َةةٔ أعلةةا٤ فًةةع األَةٔ اـُظةة١ ايذا٥ُةة١ ايعلةة١ٜٛ   
ٚايةةيت  (1)

٢ داْةةب اؾةةٝؽ ةيةةإيةةذٜٗا تشطةةا١ْ ْٜٛٚةة١   ()  تًةو سةةل ايةةٓكا 

َتالى أطةًش١ يًةذفا  عةٔ ْفظةٗا؟ فةاا      اٚاألطًش١  إرٕ: أَا ول يًذٍٚ 

أٚدةب عًة٢ ايذٚية١ اإٔلطةال١َٝ إٔ  تًةو ايكة٠ٛ إٔلخافةة١        ٢ةطةبشاْ٘ ٚتعاية  

ُذتُعات ايبؼةش١ٜ   ةِ  ٖٚزا أَش طبٝعٞ  ٖٚةٛ دٜةذٕ اية   ةاألعذا٤ ٚسفع ايظً

ْٖةةوََ ارا ب  ًةةو ايكةة٠ٛ  ِٕ ب ٜهةةٔ يؼةةعبا ايهةةٛسدٟ قةة٠ٛ   إ َُِ  فُةةجاّل إ   ُتِظًةة

ؼُٝةة٘ َةةٔ األعةةذا٤  ٚيةةٛا ايبٝؼةةُشن١ األبطةةاٍ  ألؿةةبشن نٛسدطةةتإ   

 ِ.ةع٢ً أَشٖ ٕٛطاس١ َظتباس١ ٚأًٖٗا َغًٛب
سع١ٝ ع٢ غع عذٌٝ عًع عآ١ٜ َعٔ اإِلْع  عتدٍ بعاز اضعؼتٝعال بعايطٝد َ روٌ/ــانعش

١ بصٛز٠ ػاط٦ع١، إال  ع٘ اآلٜع١ ع٢ً ايسغِ َٔ قسا٤تعٔ ايدٚيعفصٌ ايدٜٔ ع
 ٘.ععس ضبًعٞ غٝعٌ ٚزد فعإٔ ايديٝ

أعطٛا َا يًكٝـش يًكٝـش  َٚةا  )ٌ ةٌ بٗزا ايؼهةٞ اإٔللٝةٚسدت ف اآل١ٜ

(2)(ا ا
ُظٝش١ٝ دةةا٤ت يتـةةةشٝح  ةٞ ريةةةرل قًةة٘  ألٕ ايةةة ة  ٚاطةةتذاي٘ فةة  

ّ ٔ  أَةا اإٔلطةال  ة٢ قّٛ َعٝة ةيإُشس١ً تأسى١ٝ َع١ٓٝ  ٚةامشافات ايٝٗٛد  ٚي

                                                
اإِلَتٝاش )سل ايٓكض( َٔ  الى ٖراعو إٔ اَتعٝا ٚايصني، ٚال غعا ٚزٚضعا ٚبسٜطاْٝعأَسٜها ٚفسْط ٖٚٞ: (1

 . س٣عا ايدٍٚ األػعدٍٚ، ضًِ َٓٗعرٙ ايعقبٌ ٖ

، 20ا، اإِلصعشاغ  عذٌٝ يٛقع عد ازبدٜعد، ِإْع  عُكدع، ايعٗع عاب ايع عٞ يًهتع عس ايتطبٝكع عٝع عس: ايتفطعٜٓع (2
 س.عع١ يًكٝصع، دفل ازبص2143ٜص
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٢ ايبؼةش١ٜ مجعةا٤  نُةا قةةاٍةية إٍٛ األسض  ة٤ بعةشض ايةضَٔ ٚطةة  اةةة فكةذ د 

  ٢:ةتعاي

ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ہ ۀہچ

.بأعض چے ۓ ے 

فاإٔلطالّ قادس ع٢ً ٖذا١ٜ مجٝع ايبؼش١ٜ  ٜٚةٓظِ اؿٝةا٠ عًة٢ َظةت٣ٛ     

ُ٘ عةٔ ايذٚية١ةايفشد ٚاألطش٠ ٚاية  ًُ ـٔة َّ سةني تِف ُِ اإٔلطةال ًٔة ُذتُع  فأْةن َتِظ

ُٗا عةٔةػشٜع١ ي ُظٝش١ٝ فالةأَا ايٚتعطٌ ػشٜعت٘   ـًِ ٗا ست٢ ُتعٖطٌ  َفَف

 ٞ.ةةأَْش طبٝع  ذٚي١ةةاي
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سـه اخلامـالقس
 

إجابات على تساؤالت، مل يسنح

نياظزةـال أثيـاءبها الوقت  
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ىـارٌ  انكرَـا انقـأَه
َةةةٔ ايلةةةشٚسٟ إٔ أدٝةةةب عًةةة٢ أَةةةٛس ٚيةةةٛ باختـةةةاس ػةةةذٜذ  سٝةةةح ب ٜهةةةٔ

ُٓاظش٠  يإٔلداب١ عًٝٗا.ةٞ ايةَٔ ايٛقن ف َتظع

( 11تبًةغ أسةذ عؼةش)     ا اإٔلدابة١ عًٝٗةا  ةأٜٓة ةةٚفُٛ  تًو األقةٛاٍ ايةيت است  

(.اـيوركظيظ َٝؼٌٝ)طبع١ َٓٗا يًظٝذ َال غتٝاس  ٚاألسبع١ األخش٣ ية 

تيار:ـال خبـيد وـواه الشـض أقـبعاألوه/ 

ني: عٝاطُعاٙ ايفعذعاّ ب٘ )صالغ ايدٜٔ( تعَاق (1
دٙ يًتأزٜؽ اإِلضعالَٞ، إٔعٝام ْكعٞ ضعاز فعؼتٝعيكد ذنس ايطٝد َال ب

ِ!ع٢ سهُٗعِ َأِْٗ ني، ِإذعًِ ايفاطُٝعٞ( ظع)صالغ ايدٜٔ األٜٛب
ٗ  / انجـىا  ًُةة٘ ٖةةزاةِ ايفةةة٢ سهة ةةةةؿةةشٝح إٔ ؿةةال  ايةذٜٔ أْ َُ اطُٝني  يهةٔ َع

ٓٗا  فكةذ  يٝع أْ٘ ب ٜهٔ عُاّل ط٦ّٝا  بٌ نةإ أسةذ أفلةٌ أعُاية٘ ٚأسظة     

ِٗةةةةةة١ٓ  أٟ أْةةةةةة( ط208ني خةةةةالٍ )ٝاطُةيًفةةةة ٟتبذادةطةةةةا٢ اؿهةةةةِ اةأْٗةةةة

.(1)ةٖة (٢567 )ةيإة ة( 359ٖا َٔ )ةٗةسهُٛا َـش َٚٓاطل أخش٣ سٛي
ٚدةةذٜش بايةةزنش إٔ اؿةةانِ األٍٚ يًفةةاطُٝني )عبٝةةذ اا بةةٔ َُٝةةٕٛ    

ُةةا  ُٗذٟ( نةةإ ٜٗٛدٜةةّا ادٖعةة٢ أْةة٘ قةةذ َأطةةًِ  ن     ةًُكب بةةة )ايةة ةايكةةذا ( ايةة 

.(2)ٞ )ط١ًُٝ(ةنإ َؿٓباريّا ف
ذٟ( بعةح بشطةاي١   ةُٗة ةٚرنش )ابٔ نجرل( ٚنزيو )ابةٔ األثةرل( إٔ )اي  

ر ْٗةب  إٞ )َهة١(   ةاٖش ايكشَطةٞ( َصَدةشٙ فٝٗةا عًة٢ َاقةاّ بة٘ فة       طة ٢ )أبةٞ  ةيإ

.208ص ،14س، زعا١ٜ( البٔ نجٝع)ايبدا١ٜ ٚايٓٗ س:عٜٓع (1
 .83ص ،12ُصدز/ زعظ ايعْف (2
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اؿذش األطٛد بعذ إٔ ٖذّ ايهعب١  ٚقاٍ ي٘: إٕ عًُهِ ٖةزا ٜةجرل سفٝظة١    

 .(1)ايٓاغ  فٝٓهؼف َا أخفٝٓاٙ عِٓٗ
ايكشاَطةةة١ ٚايفةةةاطُٕٝٛ فشعةةةإ ألؿةةةٌ ٚاسةةةذ  ٚهُعُٗةةةا ٖةةةذف      إرٕ:

ٔإْةة٘ نةةإ آخةةش سةةانِ )ايفةةاطُٝني( ٚايةةزٜٔ أطًةةل عًةةِٝٗ    َؼةةذلى  ثةةِ  

ًُكب بةة)ايعاكذ(  ٜةزنش )ابةٔ نةجرل( أْة٘:      ة)ايعبٝذٜٕٛ(  ٖٛ )عبذاا( اي

ِٔ َقةَذس   ََة  ٌٖ ٌَ ُن  )ناْن طرلت٘ َز١ََٛ  ٚنإ ػٝعّٝا خبٝجّا  يٛ أَهٓ٘ َقَت

 .(2)١ٓ(ةةٌ ايظةعًٝ٘ َٔ أٖ
از عؼتٝعال١َٝ: ذنس ايطٝد َال بع١ اإِلضعٌ ايدٚيع١( َٔ قبعٌ )ايكساَطعقت (2

 ١ ٚقتًِٖٛ!عُطًُني ضفهٛا دَا٤ ايكساَطعٞ ْفظ ايطٝام إٔ ايعف

ٜبةةذٚ إٔ ايظةةٝذ َةةال غتٝةةاس ا ميًةةو َعًَٛةةات عةةٔ )ايكشاَطةة١(      انجــىا  /

شف١  استهبةةةن دةةةشا٥ِ بكةةةذس َةةةا   ُٓشةألْةةة٘ َةةةأَ فشقةةة١ َةةةٔ بةةةني ايفةةةشم ايةةة   

ِْةةةةةذقتِٗ  ةةةةةةةَاسطةةةةةتٗا ايكشاَطةةةةة١  ٖةةةةةزا فل اّل عةةةةةٔ نفةةةةةشِٖ ايـةةةةةشٜح َٚص

 ايظاٖش٠.
: ٚيٓالسظ

( اشلذشٜة١ ؼةن عٓةٛإ: )رنةش     317ٞ طةٝام أسةذاخ )  ةش فةرنش بٔ نجٝ

٢ اؿذةٝر   ةيإ٢ بالدِٖ  َٚا نإ َِٓٗ ةيإأخز ايكشاَط١ اؿذش األطٛد 

 ( فكاٍ:١4()ةةايكشاَطاا يعٔ 

٢ َهةةة١ ةيةةةإخةةشز سنةةةب ايعةةشام ٚأَرلٖةةةِ )َٓـةةٛس ايةةةذًُٜٞ( فٛؿةةًٛا     )

ُني  ٚتٛافن ايشنٛب ٖٓاى َةٔ نةٌ َهةإ ٚداْةب ٚفةر  فُةا ػةعشٚا        ةطاي

                                                
 ،8 ز ،سعأزٜؽ( البٔ األثٝع عٞ ايتع، ٚ )ايهاٌَ ف84ص ،12ز ،سع١( البٔ نجٝعاٜع١ ٚايٓٗعس: )ايبداٜعٜٓع (1

 .208 ص

 .208ص ،14س زعا١ٜ( البٔ نجٝع١ ٚايٓٗعس: )ايبداٜعٜٓع (2
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ش١ٜٚ(  ةٞ مجاعتةة٘ ٜةةّٛ )ايتةة ةإا بةةايكشَطٞ )أبةةٛ طةةاٖش( قةةذ خةةشز عًةةِٝٗ فةة  

ٞ ةٞ سسةةاب َهةة١ ٚػةةعابٗا ٚفةة  ةِٗ  ٚاطةةتبا  قتةةاشلِ  فكتةةٌ فةة  ةب أَٛايةةةفاْتٗةة

شّا  فهةةةإ ةٞ دةةٛف ايهعبةة١ َةةٔ اؿذةةاز خًكةةّا نجٝةة      ةاّ ٚفةة ُظذذ اؿةةش ةايةة 

ُِٜذذٟ عِٓٗ ػة٦ّٝا  بةٌ   ةةٕٛ بأطتاس ايهعبةةاغ ٜفشٕٚ َِٓٗ  فٝعًكةايٓ ١  فال 

ُِٝكَتًةةةةٕٛ فةةةة   ٞ ايطةةةةٛاف  ثةةةةِ أَةةةةش  ةٜكتًةةةةِْٛٗ ٖٚةةةةِ نةةةةزيو  ٜٚطٛفةةةةٕٛ َف

ب١ صَةةةضّ  ٚقًةةةع بةةةاب ةٞ ب٦ةةةش صَةةضّ  ٖٚةةةذّ قةةة ةايكشَطةةٞ إٔ تةةةذفٔ ايكتًةةة٢ فةةة 

ع اؿذةةش  ةةةةًةةنظةةٛتٗا عٓٗةةا  ٚػةةٖككٗا بةةني أؿةةشاب٘  ثةةِ ق      ْٚةةض  ١ ةبةةةعةايه

٢ بالدٖةةةِ  فُهةةح عٓةةةذِٖ اثٓةةةتني  ةاألطةةٛد ٚأخةةةزٚٙ سةةني ساسةةةٛا َعٗةةةِ إيةة   

 .(1)(339شٜٔ ط١ٓ  ست٢ سدٚٙ ط١ٓ )ةةٚعؼ
ش(: )ٚٔإ ةةا  ةةٌ ٖةةؤا٤ عًةة٢ ٖةةزا ايـةةٓٝع  أْٗةةِ     ةبةةٔ نجٝةة اثةةِ ٜكةةٍٛ ) 

ٛا ةةةةاطُٝني ايةةزٜٔ ْبغةةةة٦ني يًفةةةةادق١  ٚقةةذ نةةاْٛا ،اي ةاسّا صْةةةةةةنةةاْٛا نف

 .(2)ُغشب(ة١  َٔ أسض ايةةٞ ٖزٙ ايظ١ٓ ببالد افشٜكٝةف
ُششّ َةةٔ ٖةةزٙ  ةٞ ايةةة(: )فةة294ٞ أسةةذاخ طةة١ٓ ) ةش فةةةثةةِ ٜكةةٍٛ بةةٔ نجٝةة 

ٌ خشاطةةإ  ةةةة٢ اؿذةةاز َةةٔ أٖةيةةإٞ أؿةةشاب٘ ةايظةة١ٓ اعةةذلض )صنشٜٚةة٘( فةة 

ِٖ  ِٗ َٚطب٢ ْظةا٤ ةشِٖ  ٚأخز أَٛايةةِٗ عٔ آخةفكتً ِٖٚ قافًٕٛ َٔ َه١ 

( دٜٓةاس  ٚعةذ٠ َةٔ قتةٌ     20000000فهإ ق١ُٝ َا أخزٙ َِٓٗ أيفٞ أيف )

فذةةشا٥ِ ايكشاَطةة١ أنةةدل بهةةجرل ،ةةا  . (3)( ٔإْظةةإ(20000عؼةةشٕٚ أيةةف )

 ا  ارز قذٚد٠.إاٙ يٝع ةةْكًٓا  َٚارنشْ

ُظًُٕٛ عًة٢ عكةابِٗ تًةو ايفشقة١     ةإرٕ: أيٝع أَشّا عذٝبّا إٔ ٜةذإ اية  

 ِ ٚأخالم؟!ةُٝذشد٠ َٔ نٌ قةايضْذٜك١ اي

                                                
 .83،82، ص12س زعا١ٜ( البٔ نجٝعس: )ايبدا١ٜ ٚايٓٗعٜٓع (1

 .83ُصدز، صعظ ايعْف (2

 .433،432ص ،6أزٜؽ( زعٞ ايتعس: )ايهاٌَ فعْعا، ثِ 387ص ،11ُصدز زعْفظ اي (3
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ِِ ٜطعد اْتػعيك (3  اشٜر:عاُع باألٖعتكبً٘ ايٓعس اإِلضالّ بايطٝف، َٚي

 .ذ٠ َشاتةٖزا قٍٛ آخش َٔ أقٛاٍ ايظٝذ َال غتٝاس  ٚقذ أعادٙ ع
  انجىا  /

ُعكٍٛ َبةةذ٥ّٝا فةةشض اإٔلطةةالّ عًةة٢ ايٓةةاغ بةةايك٠ٛ  ألٕ  ةش ايةةةَةةٔ ريٝةة األول/

 .س٠عايبكچحخ     ىئمئ حئ  جئ یچ  إٔ:ٔ ةاا بٝ

ــ  ُظًُني دا٥ُةةّا ايطةةةشف  ةنتطبٝةةل عًُةةٞ  يكةةذ ٚكةةع دةةٝؽ ايةة       اني/ـالث

 :(1)١ خٝاساتةالثةاّ ثةةاآلخش أَ
 الَِٗ.ةةٛا ٔإطةاإٔلطالّ أٟ إٔ ٜعًٓ -1

ُٓٔع ايذٚي١ -2 ُِٜك  اٜعادْٚٗا. أِْٗ اإٔلطال١َٝ دفع اؾض١ٜ  أٚ أٟ اتفام آخش 

 شب.ةةةةاؿ -3

عًةةة٢ ايؼةةةعب ايهةةةٛسدٟ ٚبكٝةةة١  يةةٛ نةةةإ سكةةةّا إٔ اإٔلطةةةالّ ُفةةٔشضَ   الثالـــث/

ايؼعٛب  يهإ ايهٛسد قةذ استةذٚا عةٔ اإٔلطةالّ ٚتشنةٛٙ َةٔ صَةٔ بعٝةذ          

ُِٜف َِٓبُز ٜٚتةألٕ َا ُٜ   شى بعَذ صٚاٍ تًو ايظًط١!ةَشُض بايك٠ٛ  

 : يٍ ًكال ُّضادَ انكىردٌ، انشعب عهً ُسالوِاإل َضِفر :ةـيقىن :إرٌ

 الّ.ةة١ اإٔلطةطبٝع (1

 ُظًُني.ةخ ايةةتأسٜ (2

                                                
ُّ، اذ قاٍ: ايكا٥د اإِلضالَٞ )زبعع 108،107ص ،2سٟ زعٛى، يًطبعًُعؽ األَِ ٚايعس: تأزٜعٜٓع (1 بعٔ   ع

و ٚأزضو، عس اإِلضالّ، ْٚدععالخ: اػتعد٠ َٔ ثعس ٚاسعتِ(: )ٚاػتعسع )زضعؼ ايفعدٝ دعا٥اَس( يكعع
 ُٓابر٠(.عأٚ ازبصا٤، أٚ اي
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 .(1)لةةُٓطةٚاي ٌُةةِكةةايَع (3

ُٓطًك١ ةُٓطًك١ َةٔ ايعًُاْٝة١  ؽتًةف عةٔ سؤٜتةو اية      ةاية  ٞةسؤٜتة الرابع/ 

 الّ:ةَٔ اإٔلط

 اس ٖٞ: ةٝذ َال غتٝةةسٍٛ ٖزا ايكٍٛ يًظ ٘تةةَالسظ

  ٘ َظةةةًِ  ٜٓبغةةةٞ إٔ ٜكتةةةبع سؤٜتةةة٘ سةةةٍٛ ايٛدةةةٛد َةةةٔ        َةةةاداّ ٜكةةةش بأْةةة

 -عًةةةةةِ ايٛدةةةةةٛد  ) ١اإٔلطةةةةةالّ ا ايعًُاْٝةةةةة١  ألٕ سؤٜةةةةة١ اإٔلْظةةةةةإ ايٛدٛدٜةةةةة   
ُعتكذ ٚأؿٌ تـشفات َٚٛاقف نةٌ ٔإْظةإ  فُةٔ    ةأطاغ اي (

ناْةةةن سؤٜتةةة٘ يًٛدةةةٛد َٓطًكةةة١ َةةةٔ اإٔلطةةةالّ  ٜهةةةٕٛ تعاًَةةة٘ َةةةع ايةةةذٜٔ        

ُش٤ َظةًُّا ٚبةةني  ةُعني  فايعالقة١ بةني نةٕٛ اية    ةٚاؿٝةا٠ ْابعةّا َةٔ ْفةع اية     

 .(2)ادةةالق١ تلةسؤٜت٘ ايعًُا١ْٝ يًٛدٛد  ع
ٌ، ال ايطالضععِ ع١، ٖٚععٞ ِإظبععاش ايعكعععٕٚ َععٔ اسبداثععنًٓععا َطععتفٝد (4

 ات:عبٝعٚايػٝ

أَةةش بةةةذٖٞ ريةةةرل   () اطةةةتفاد٠ اؾُٝةةةع َةةٔ اؿذاثةةة١  انجــىا  /

ُِٗ ٖةةةٛ َعشفةةة١ إٔ اؿذاثةةة١ ْتةةةاز بؼةةةشٟ ٚمثةةةش٠     ةقابةةةٌ يًذةةةذٍ  يهةةةٔ ايةةة  

ايتذاسب املذلان١ُ يإٔلْظا١ْٝ  ٚاؽةتف بكةّٛ دٕٚ قةّٛ  ٚيةٝع َةٔ سةل       

 إٔلْفشاد بٔإْتادٗا  نُا رنشْا طابكّا.أسذ إٔ ٜٖذعٞ ا

                                                

   : ُٛضٛععؼصٛص ٖرا ايعني بعَٔ األفطٌ اإِلطالع ع٢ً ٖرٜٔ ايهتاب (1

 ِ(.عُ٘ نسٜعٛسات اإِلضال١َٝ، يع )سطٔ ضبُٛد سعنٛزدضتإ أَاّ ايفت -1

 (.سالم ناوخؤشًُ٘، يع )عٚاألضٔ اإِلضالّ عايهٛزد بٝ -2
جّا ع.(، يهٔ دبعد حبع  .اْٞ.عاز اإِلضالَٞ ٚايعًُعابٞ )ايتٝعٞ نتعت ايط٤ٛ ع٢ً )عًِ ايٛدٛد( فعد أيكٝعيك( 2

 ٞ نتاب ا (.ع٢ً فعٞ: )اإِلضالّ نُا ٜتذعاب األٍٚ َٔ َٛضٛعتعٞ ايهتعُٛضٛع فعٞ ٖرا ايعَفصاّل ف

www.alibapir.net



 ..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  
  

   

 ص101ط

ٌ  ) ثِ ُْ ( ا ايطالطةِ ٚايغٝبٝةات   إٔ اؿذاث١ ْتةاز ايعكة ِٓٔهةُش  إٔ  فةٓشٔ ا

كٌ  ٚانتؼاف طةٓٔ اا  ةةتطذاّ طًِٝ يًعةةإ اتتطٛس دٕٚ اطةةا٠ اإٔلْظةةةسٝ

ًَةِ إٔ َةال غتٝةاس بكٛية٘ ٖةزا  هٝةةب      ةِّٞ ية ة١  يهة ةةة ٞ ايٛدةٛد ٚايطبٝع ةفة  ِ َأِع

ِٔ؟ ََ! 

ألٕ اإٔلطةةةةالّ ٖةةةةٛ ايةةةةزٟ سةةةةٖشس ايعكةةةةٌ اإٔلْظةةةةاْٞ َةةةةٔ أريةةةةالٍ األطةةةةاطرل   

ٞ َؼةةةةاٖذ ايٛدةةةةٛد  ةٚايهٗاْةةةة١  ٚأٚدةةةةب ايةةةةتفهرل عًةةةة٢ ايعكةةةةٌ ٚايٓظةةةةش فةةةة    

 : ات ااةةٞ آٜةٚظٛاٖشٖا  ٚايتفٗهش ف

 .األعساف چ  يئ ائ  ى  ى   ېچ     -1

 ﮳  ﮲  ۓ ۓ ے    ےھ   ھ ھ ھچ     -2

 .األعساف چ  ى ﮴

 چڳ ڳ ک گ    گ گ گ ڳچ     -3
 .س٠عايبك

أَةةةةا َظةةةةأي١ )ايغٝةةةةب( فلةةةةاّل عةةةةٔ نْٛةةةة٘ أطاطةةةةّا يإٔلميةةةةإ ٚايعكٝةةةةذ٠        

ْٕ بايإلا  ُظتٛس:ةطال١َٝ  ٔإميا

   ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀٻ    ٻٱ  چ ٹ ٹ  نُةةةةةةةةةةةةا 

    چ ٿٿ ٺ   ٿٺ  ٺٺ ڀ  ڀڀ

   .س٠عايبك

ٔ ةٞ عًّٛ ايفٝضٜةا٤ ٚايهُٝٝةا٤ ٚايةزس٠  تبٝة    ةٚاآلٕ ٚبعذ ايتطٛس املًشٛظ ف

 ١.ةةقظٛطيآلٞ ايغٝبٝات ٚاألَٛس ايالَش١ٝ٥ ٚاةعًِ رياسم فيًذُٝع إٔ اي
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 الّ: عٞ اإِلضع١ فعُكساطٝعأ ايدٜععِ تٓػعُاذا يعي (5

ُّ أطةةةاغ   انجـــىا  / اؿهةةةِ ايشػةةةٝذ ٚاؿذةةةش   بايتأنٝةةةذ  يكةةةذ ٚكةةةع اإٔلطةةةال

األطةاغ يهةةٕٛ ايٓةاغ َـةةذس ايظةًط١ ايظٝاطةة١ٝ  ٚريةو َةةٔ خةالٍ سهةةِ       

 :١ ايشاػةذٜٔ  إر دعًةٛا أَةش اا بايؼةٛس٣    ايشطٍٛ اـاا  ٚاـًفا٤ األسبعة 
قاعةةةةةةذ٠   ايػععععععٛز٣چھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںچ 

ريةةو ايٛقةةن   ٞةُذتُعات فةةةيًظٝاطةة١ ٚاؿهةةِ  يهةةٔ ٚيألطةةف ب تهةةٔ ايةة  

 ُظت٣ٛ ايعةةايٞ يًشهةةةِ  ايةةزٟ ب ٜظةةتُش طةةة٣ٛ   ةقةةادس٠ عًةة٢ بًةةٛا ٖةةةزا ايةة    

ط١ٓ  ٖٚزا ٜعو إٔ عذّ اطةتُشاس نةٕٛ ايظةًط١ يًؼةعب يةٝع رْةب        (40)

ُظت٣ٛ  ٚاىفة٢ إٔ  ةُذتُع ايزٟ ب ٜهٔ بٗزا ايةطالّ  بٌ ٖٛ رْب اياإٔل

ُش٠ يًجٝٛقشاطٝةةةةةةة١ ةٚسٚبةةةةةةةٝني نةةةةةةةزيو راقةةةةةةةٛا ٚبةةةةةةةاٍ ايتذةةةةةةةاسب ايةةةةةةة    ألا

ِّةٞ ٖةزا اأَلطةًٛب َةٔ     ةية إٚاألسطتكشاط١ٝ ٚاألٚتٛقشاط١ٝ  ستة٢ ٚؿةًٛا    ٢ تب

 اؿهِ ايذميٛقشاطٞ.

 أزٜؽ.عايت٢ عيإأْا نريو أعٛد عأزٜؽ، فع٢ ايتعيإت عدت أْعإذا ع (6

٢ تأسٜخ ايغشب ٚأٚسٚبا  ناْن َةٔ ؿةُِٝ َٛكةٛعٓا ٚدةٖٛش     ةيإعٛدتٞ 

ٞ أٚسٚبةا  فهةإ كةشٚسّٜا    ةاؿٛاس: )ايعًُاْٝة١ ٚايذميكشاطٝة١(  ايظاٖشتةإ فة    

ٌ يةةةةٞ: َةةةةا عالقةةةة١  ةإٔ ْبشجُٗةةةةا َةةةةٔ خةةةةالٍ ايتةةةةأسٜخ األٚسٚبةةةةٞ  ٚيهةةةةٔ قةةةة   

 أسٜخ اأُلَٟٛ ٚايعباطٞ ٚايفاطُٞ؟!ةٓا بايتةَٛكٛع
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 (:يوركاظيظين ـواه لـ )ويشـأقي/ ـاٌـجـال

 ٟ  ميشــي )شٚفٝظٛس ةإٔ ُأيكةةٞ ايلةة٤ٛ عًةة٢ أقةةٛاٍ يًبةة   أس٣ أْةة٘ َةةٔ ايلةةشٚس

   (:اـيوركظيظ

 ؟! ِع١ ايتعًٝعِّٛزٕٚ عًُٝعف ُتَطعِ نٝعأْت (1

 ذ٠ أَٛس:ةةذ إٔ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٜتطٛس َٔ خالٍ عةةأعتك انجىا  /
اَعةةةةةات ٞ سٚكةةةةةات األطفةةةةةاٍ ستةةةةة٢ اؾةَٓةةةةةع ايتةةةةةذخٌ اؿضبةةةةةٞ فةةةةة  األول/

ات ايع١ًُٝ ٚػأْٗا  نةٞ تعُةٌ بؼةهٌ    ةُؤطظةٚايذساطات ايعًٝا  ٚتشى اي

 َٗو.

ُتكذ١َ بـةٛس٠ عًُٝة١  بعٝةذ٠ عةٔ     ةطةتفاد٠ َةٔ ػةاسب ايةذٍٚ اية     اا الثاني/

 ُضاٜذات.ةايؼعاسات ٚاي

اإٔلميةإ     ُذاات: عًةِ ايٛدةٛد  ةٞ مجٝةع اية  ة٢ أؿةايتٓا فة  ةية إايعةٛد٠   الثالث/

 اد عٔ ايتكًٝذ ٚايتبع١ٝ.بتعاايفهش  األخالم  ٚا

ــع/ ُٓاطب١ يًطًبةةة١  ستةةة٢ ٜهةةةٕٛ ايةةةتعًِٗ ػةةةغًِٗ    ةت٦ٝٗةةة١ األدةةةٛا٤ ايةةة   الرابـ

 ايؼاريٌ  ٜٚبتعذٚا عٔ األَٛس اؾاْب١ٝ.

ٞ َشاسٌ سٚك١ األطفاٍ ةف  ٢ داْب ايتعًِٝةيإٖتُاّ بايذلب١ٝ اا اخلامس/

ُتٛطط١ ٚاإٔلعذادٜةةة١  ػةةةشٜط١ إٔ تهةةةٕٛ تشبٝةةة١ ػةةةا١ًَ     ةٚاإٔلبتذا٥ٝةةة١ ٚايةةة 

 اإٔلْظإ. َٚتض١ْ  عٝح اتٌُٗ داْبّا َٔ دٛاْب ػطـ١ٝ
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 فهّإ:عِٓداػالٕ ال َٜعالشَإ، َتعسإ َتع١ أَعُكساطٝع١ ٚايدٜعايعًُاْٝ (2

َُة٘ قبةٌ            ًَِض َٜ قـذٙ َةٔ ٖةزا ايكةٍٛ  ٖةٛ أْة٘ َةٔ أساد تطبٝةل ايذميكشاطٝة١  

ـِٔبَح عًُاْٝ ُٜ  ّا!ةةريو إٔ 

 ُٓاظش٠.ةقٓا٠ )سٚداٚ( بعذ اي٘ ةٞ أدشت٘ َعةُكاب١ً ايتةٞ ايةقاٍ ٖزا ف
طةةتذاٍ بأدية١ نةةجرل٠ عًة٢ ْكةا ٖةةزا ايكةٍٛ  ٚٔإثبةةات     اأطةتطٝع ا  انجـىا  /

  أٟ ٚدةةةٛد ايعًُاْٝةةة١ بةةةذٕٚ ايذميكشاطٝةةة١  ٚايذميكشاطٝةةة١ بةةةذٕٚ      ٘ٔٔظةةةِهَع

 ايعًُا١ْٝ:

( اإٔلٜطةايٞ  ٚ)طةةتايني(  وُٝاْٞ ٚ)َٛطةٛي ةنةإ نةٌ َةٔ )ٖتًةش( األية      أواًل/

ٞ ْفةع  ةُـشٟ  عًُاْٝةّا َتؼةذدّا  ٚفة   ةٓاؿةش( اية  اي ايشٚطٞ  ٚ)مجاٍ عبةذ 

 ن دنتاتٛسّا َٓبٛرّا.ةةايٛق
 ٞ؟ةةاْٞ ايذميكشاطةةإرٕ: أٜٔ ايتالصّ ايعًُ

اؿهةةةِ اإٔلطةةالَٞ األؿةةٌٝ ايكةةا٥ِ عًةةة٢ أطةةاغ ايؼةةٛس٣  ٜتلةةةُٔ       ثانيــًا/ 

 اد٤ٟ:ةةع َبةمجٝ

 

 .تاةةْتطاباا -1

 ًط١.ةعب َـذس ايظةايؼ -2

 ًط١.ةايتذاٍٚ ايظًُٞ يًظ -3
 ًطات.ةظٌ ايةةفـ -4
 إْٛ.ةةٝاد٠ ايكةط -5
 ش اؿكٛم ٚاؿشٜات يًذُٝع دٕٚ  ٝٝض.ةتٛفٝ -6
 ١.ةةتشطٝخ ايعذاي -7
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ٞ اؿهةِ اإٔلطةالَٞ  ٚقةذ ػٖظةذت     ة١ فة ةةفٗزٙ َباد٤ٟ ساطط١ ٚقِٝ ثابت

ٍٔ اا ؿ٢ً اا عًٝ٘ ٚطًِ ٚاـًفا٤ األسبع١ ايشاػةذٜٔ سكةٞ اا    أٜاّ سطٛ

ات َٚبةةةةةةاد٤ٟ ةٝةةةةةةع آيٝةةةةةةٔإدةةةةةةشا٤ مج عةةةةةةِٓٗ  ٖٚةةةةةةزا ديٝةةةةةةٌ عًةةةةةة٢ ٔإَهاْٝةةةةةة١ 

ٞ ةٞ ظةٌ سهةِ ٔإطةالَٞ  عةذا َظةا٥ٌ اؿةالٍ ٚاؿةشاّ ايتة        ةايذميكشاط١ٝ  فة 

ٞ ظٌ ايتُظةو بايؼةشٜع١ اإٔلطةال١َٝ    ةعف ايذميكشاط١ٝ  ٚفةٖٞ ْكط١ ك

ُٓع ةاسّا يةةةةة ٕٛ ٔإطةةة شٜع١ تهةةةةٞ ايذميكشاطٝة١  ألٕ ايؼ ةاجل ٖةزا ايلةةعف فة  ةةة ٜع

 مشاف.اايذميكشاط١ٝ َٔ ا

اع١ٝ، عاد١ٜ، ِإدتُع عقتصع ااْٞ َعٔ َػعانٌ،   عيو تع١ نرعُكساطٝعايدٜ (3
 ؽ:ع.... اي ١عأػالقٝ

ٞ ةػشبة١ بؼةش١ٜ فة    ٌُةؽة    أْة٘ ا (اـيوركـ ظيظ) ايذنتٛسٍٛ ةا أؤٜذ قةأْ انجىا  /

 :اةةٍٛ َٔ ٖٓةةا٤ ْٚٛاقف  ٚأقةاات َٔ أخطةُذةمجٝع اي

إٔ إسذ٣ ايـةفات اؿظة١ٓ يألٚسٚبةٝني عَُٛةّا  ٖةٞ أْٗةِ اٜظتظةًُٕٛ        

ًةةةةةةل ألٟ ػشبةةةةةة١ أٚ فهةةةةةةش٠  ٜٚتعةةةةةةإًَٛ َعٗةةةةةةا بةةةةةةشٚ  ْكذٜةةةةةة١   بؼةةةةةةهٌ َط

٘ٔ   ٚايظةٝذ َةال غتٝةاس   ( ظيظيوركــا ) ٔ َٛقفٞةاطتهؼاف١ٝ  ٚػتإ بٝ  ٚأَجأية

ُطًل يًذميكشاطٝةة١ ٚايعًُاْٝة١  ٚاطتظةالَِٗ ايهاَةةٌ دٕٚ   ةِّٓةِٝٗ اية  َبٞ َتةفة 

 ٌٓ!ةةأَةٕش ٚتةةْظ

ٛ  ع٣ٛ ايدٜعٞ قٛيو إٔ ضبتعدى فعٚأْا أؤٜ (4 دّا قبعٌ  ُكساط١ٝ نعإ َٛدع
 ني:عايْٝٛاْٝ

ِ ةأٟ ايهجٝة  –ش٣ يًغةشبٝني  ةخـة١ً  ٝةذ٠ أخة    انجىا  /   ٖةٞ أْٗةِ   -شٜٔ َةٓٗ

 ٍٛ ب٘.ةةٞ ٔإقشاسٙ ٚايكةُكابٌ  اٜذلٖددٕٚ فةٞ ايطشف ايةرا ايتُظٛا اؿل فإ
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ٝح  ،ةةةٔةٖٚةةزٙ ؿةةةف١ مجًٝةةة١ ،ةةةٔ ناْةةةن  نُةةةا إٔ عهظةةةٗا أَةةةش قبةةة  

إ.ةةن

ٕ  ٚكةةذ نةةٌ ػةةشٕٓ  ،ةةٔش  ،ةةٔ نةةاةٚاػةةو إٔ اإٔلطةةالّ َةةع نةةٌ خٝةة 

ِٔ قةيإقٌٝ  ٚاتٓظش  ٢ َاةاٍ ايعًُا٤: )أْظش ايةةٞ ٖزا قةنإ  ٚف ََ اٍ(.ةة٢ 

 

 

 طبشاْو ايًِٗ ٚعُذى

يٝوإأػٗذ إٔ ااي٘ إا أْن  أطتغفشى ٚأتٛب 

 2016ّ / َاسغ/31 -  ٖع1437/ ػعبإ/ 24
 شمج١ ٚتـشٝشٞ شلا:ةَشادعيت يًت

 م2018 / 1/  14  -هـ  1439/  4/ 27
 تانــِإقليم كوردس أربيل/
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مـؤلـف :ري للــاج الفكــاإِلنتبائمة ـق

ية٢ ايعشبٝة١(إبايًغة١ ايهةٛسدٜة١ )بعةذ تشمجة١ ايعةٓةاٜٚٔ أ / 

مالحظـة التأريخ والطبـع الكـتــب ت

ٍةــزآُ والشـالك

 ػالص١ عٔ اإلضالّ يف ض٤ٛ ضٛز٠ ايفاذب1١
٢1984/عط األٚي

١ٝ2006/اْعط ايج

 يٓهٔ يف ػد١َ ايكسآ2ٕ
٢2008/عاألٚيط 

2015/ ١عط ايجاْٝ

3 
تفطري ايكعسإٓ ايعًعٞ املبعازى، اجملًعد األٍٚ،     

 ضٛزتٞ: )ايفاذب١( ٚ)ايبكس٠(
٢2012 عط األٚي  

4 
تفطري ايكعسإٓ ايعًعٞ املبعازى، اجملًعد ايجعاْٞ،      

 (  ضٛز٠: )آٍ عُسإ
٢2012 /عط األٚي

5 
املبازى، اجملًد ايجايح، تفطري ايكسإٓ ايعًٞ 

 (     ضٛز٠:  )ايٓطعا٤
٢2013 /عط األٚي

6 
تفطري ايكسإٓ ايعًعٞ املبعازى، اجملًعد ايسابعل،     

 ()ايعُا٥د٠ ضٛز٠: 
2014األٚىل/ ط

7 
تفطري ايكسإٓ ايعًٞ املبازى، اجملًعد اشبعاَظ،   

2015األٚىل/ طضٛز٠:  )األْععاّ(

8 
ًعد ايطعادع،   تفطري ايكسإٓ ايعًٞ املبازى، اجمل

 (ضٛز٠: )األعععساف
2016 ٢/عاألٚي ط

9 
تفطري ايكسإٓ ايعًٞ املبعازى، اجملًعد ايطعابل،    

 (  ضٛز٠:  )األْفاٍ
2016 ٢/عاألٚي ط

10 
تفطري ايكسإٓ ايعًعٞ املبعازى، اجملًعد ايجعأَ،     

 (التىبةضٛز٠: )
2017 ٢/عاألٚي ط

2015 ٢/عياألٚ ط بني ايتفسٜط ٚاإلفساط إتباع ض١ٓ ايٓبعٞ 11
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مالحظـة التأريخ والطبـع الكـتــبت

12 
ّٞ ص٢ً ا  عًٝ٘ ٚضعًِ: تعسٜفععٗا    طسٜك١ ايٓبع

2017 ٢/عاألٚي ط أُِِّٖٝتٗعا ، ضعسٚزتٗا  

ز اإلسـالويـدة والفهـالعكي

 صساع اإلضالّ ٚاإلٜدٚيٛدٝات13
1985 ٢/عط األٚي
2006/ ١عط ايجايج

٢1996/عاألٚي ط ًعٌُ اإلضالََٞػسٚع: املٓٗر ايفهسٟ ي14

15 
غععسغ األصععٍٛ ايػععسع١ٝ ٚاشبطععٛط ايعاَعع١  

يًذُاع١ اإلضال١َٝ
 ٢2001/عاألٚي ط

١2014/عط ايجايج
١ععتسدِ يًعسبٝ

16 
١ٝ عس٠ ٚاقععععععع١: ْععَطععا٥ٌ عصععس١ٜ زا٥ذعع 

سعٞعٚتكِٝٝ غ
٢2002/عاألٚي ط

 2016ط ايطادض١/

١ عتسدِ يًعسبٝ
سن١ٝ عٚايت

١ٝعٚايفازض

17 
عسف١ ا ، اإلميعإ، ايعدٜٔ، سكعا٥ل اإلضعالَّ

.تتبًٛز، ٚأباطٌٝ ايطُُّبٌ تتدٖٛز
 2002 ٢/عاألٚي ط

2009 ١/عط ايجاْٝ

ي ـة فـ ـالويـووسوعة: اإلمياُ والعكيدة اإلس
.تة دلمداتـي سـضوء الكزآُ والشٍةف ف

-2006 ٢/عاألٚي ط
2008
2016 ١/عط ايجاْٝ

اإلضال١َٝ؟ ٚايعكٝد٠ اإلميإ األٍٚ: َاٖٛ اجملًد18

اجملًد ايجاْٞ: تٛسٝدا  يف اشبايك١ٝ ٚايسبٛب19١ٝ

20 
اجملًد ايجايح: تٛسٝدا  يف األمسعا٤ ٚايصعفات   

.ٚاألي١ٖٝٛ
ً٘عٚنتب٘ ٚزض ا  اإلميإ مبال٥ه١ ايسابل: اجملًد21

22
اجملًد اشباَظ: اإلميإ بايّٝٛ اآلػس ٚبايكطعا٤  

 .دزعٚايك

23 
اجملًد ايطادع: ػصا٥ص ٚآزا٤ أتباع ايطسٜل 

.اسبل
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  1989 ٢/عط األٚي ؟! (ص٢ً ا  عًٝ٘ ٚضًِ)َاٖٞ طسٜل ايٓبعٞ  24

 1997 ٢/عاألٚي ط ُطًِعد٠ ايعُطًِ ايهاٌَ/ عكٝعاي 25
 

26 
َٞ ٚايعًُععاْٞ، ْكععاط ايٛفععام ايتٝععاز اإلضععال

 .سامعتٚاإلف

 2008 ٢/عألٚيععا ط

  2015 ١/عط ايجايج

27 
غععسغ األصععٍٛ ايػععسع١ٝ ٚاشبطععٛط ايعاَعع١  

 .يًذُاع١ اإلضال١َٝ

  2012 ٢/عاألٚيعع ط

  2014 / ١ْٝاعط ايج

 2014 ٢/عط األٚي .د٠ ايطشا١ٜٚعُنت ايعكٝعسمج١ ايهٛزد١ٜ يعايت 28
 

 .١عاٜٚعد٠ ايطشعسغ ايعكٝعغ 29
 2015 ٢/عألٚيععا ط

 2017 / ١عط ايجاْٝ
 

30 
ُكساط١ٝ يف دبسب١ نٛزدضتإ عايعًُا١ْٝ ٚايدٜ

 .اّ(عاظس٠ ايعع)َٓ
 2016 ٢/عاألٚي ط

 

 
 ةـادة اإلسـالويـووسـوعة: العب

 2000 ٢/عط األٚيع 

  2009 ١/عط ايجاْٝ

31 
اجملًد األٍٚ: ايعبعاد٠ بصعٛز٠ عاَع١، املطعا٥ٌ     

 .١، ايطٗاز٠عاشبالفٝ
   

    س ايعباد٢٠ غعا٥عإقا١َ ايصال٠ ُأٚي ايجاْٞ: اجملًد 32

    .اجملًد ايجايح: ايصنا٠ ٚاإلْفام 33

    .سا عاجملًد ايسابل: اسبر ٚايعُس٠، ذن 34

35 
قٛاعد ١َُٗ يف ايتعاٌَ ايػعسعٞ اسبهعِٝ َعل    

 .١عُطا٥ٌ ايفسع١ٝ اشبالفٝعاي
  1999 ٢/عط األٚي

2013 ٢/عط األٚي .األعٝاد ٚاملٓاضبات: تكِٝٝ غسعٞ ٚعكًٞ 36  
 

 .ف١ٝٓ يف ض٤ٛ ايكسإٓ ٚايط١ٓ َٛضٛعات 37
 2009 ٢/عط األٚي

  2015 ١/عط ايجاْٝ

  2013 ٢/عط األٚي .أصٍٛ ١َُٗ يف صباٍ اإلْفام يف ضبٌٝ ا  38
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  موكـالم والشـص واألخـة الٍفـيـتزن

 

39 
٢، أُٖٝعع١ ذنععس ا  يف سٝععا٠  عذنععس ا  تعايعع

 اإلْطإ.
  1987 ٢/عيط األٚ

40 
١ ع٢ ا : تصنٝعععيععإطسٜععل ايصععالغ ٚايطععري  

 ايٓفظ يف ض٤ٛ ايكسإٓ ٚايط١ٓ

1990 ٢/عط األٚي  

2012 ط اشباَط١/  

١ عتسدِ يًعسبٝ
١ٝعٚايفازض  

  1999 ٢/عط األٚي سعس ٚايتدَٝعَطادد نٛزدضتإ بني ايتعُٝ 41

42 

سى ع٢ ا : اإلقبععاٍ عًعع٢ ا ، ٚتعععيععإايتٛبعع١ 
رزٟ عس ازبعععاصٞ، ٚايتػٝٝعععُععععايععرْٛب، ٚاي

 .ٞ ايراتعف

 2001 ٢/عط األٚي

  2010ط اشباَط١/

  2002 ٢/عط األٚي ؟ ٘عَٔ ٖٛ ايػٗٝد َٚاٖٞ َٓصيت 43
  2015 ٢/عط األٚي .ٞ ايدْٝا ٚاآلػس٠عف حبح سٍٛ زؤ١ٜ ا   44

 
 2015 ٢/عط األٚي .١عسٝا٠ ايسٚغ: إسطإ ايعباد٠ ٚايتصنٝ 45

 

46 
 ٚ ٞ عايطعًٛى اإلضعالَٞ فع   َٛضٛع١: اشبًعل، 

 .٤ٛ ايكسإٓ ٚايط١ٓعض
 2016 ٢/عط األٚي

 

  الويـن اإلسـىـوة والعـالدع 
 

 1988 ٢/عط األٚي .صب ا عس 47
 

48 
ُطًِ عُطًِ، أٚ ايعععَععٔ ٖععٛ ايبٝػععُسن١ ايعع

 ؟ دعُذاٖعاي

 1988 ٢/عط األٚي

  1998 ١/عط ايجايج

 1990 ٢/عط األٚي .ال١َٝع١ اإلضعدا٤ ٚدٚا٤ اسبسن 49
 

  1993 ٢/عط األٚي اسبسن١ اإلضال١َٝ بني ايبكا٤ ٚايفٓا٤ 50

  ٢1994/ عط األٚي .اسبسن١ اإلضال١َٝ َٚسسًتٗا ازبدٜد٠ 51

  ٢1997/ عط األٚي .تٛدٝٗات إلضالَٝٞ نٛزدضتإ 52

53 
اسبسنعع١ اإلضععال١َٝ ٚأفععل َػععسم: األصععٍٛ 

 .ايػسع١ٝ ٚاألضظ األػالق١ٝ
  ٢1997/ عط األٚي
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٢1998/ عط األٚي .اإلضالّ ٚايكطاٜا ايسا١ٖٓ 54   

 عًُا٤ اإلضالّ َٔ ِٖ َٚاٖٞ صفاتِٗ؟ 55
٢2002/ عط األٚي  

١2011/ عط ايجايج  
 ١عِ يًعسبٝعتسد

٢2002/ عط األٚي .ازبُاع١ اإلضال١َٝ: أٖدافٗا َٚٛاقفٗا 56   
١عِ يًعسبٝعتسد ٢2002/ عط األٚي نٝف ْتعاٌَ َل ايٓاع؟ 57  

  ٢1998/ عط األٚي نٝف ْفِٗ ازبٗاد؟ 58

 ٢2002/ عط األٚي ضبٌٝ ا  يف ازبٗاد سٍٛ ٚتٓبٝٗات َالسعات 59
 

  ٢2002/ عط األٚي ال ْتطّسز َٔ دٗادْا!عيهٝ 60

٢2002/ عط األٚي .٘عٞ ضبٌٝ ا ، ٖدُف٘ ٚنٝفتعَاٖٛ ازبٗاد ف 61   

  ٢2002/ عط األٚي .ُٗذسعٞ ايعا فعتٛدٝٗات إلػٛتٓ 62

63 
اإلضالّ ٚايتدٜٔ ٚايعُعٌ اإلضعالَٞ يف ضع٤ٛ    

 .١ٓعسإٓ ٚايطعايك
  2006 ٢/عط األٚي

٢2009/ عط األٚي .٤ٛ ايكسإٓ ٚايط١ٓعٞ ضعايتشايف ف 64  
 

65 
ُإ عسيعععٞ اإلْتؼابععات ٚايبعُػازن١ فعععايعع
 ٞعسعٞ ٚعكًعِ غعتكٝٝ

٢2009/ عط األٚي  

١2013 / عط ايجاْٝ   

 .ُتطسف١عاز ٚتصّسفات داعؼ ايْكض أفه 66
 2015ط األٚىل/ 

 2017 ١/عط ايجاْٝ
 تسدِ يًفازض١ٝ

67 
ٛش إٔ تػععهّهٓا إعبسافععات ٚدععسا٥ِ   عذعععالٜ

 .الّعٞ اإلضعؼ فعداع
2015 ٢/عط األٚي  تسدِ يًفازض١ٝ 

68 

ُتطسفني، عسٜف، ٚعالَعات ايع  عسف: ايتععايتط
أضععباب ايتطععسف، آثععاز ايتطععسف، عععالز    

 .سفعايتط

 تسدِ يًفازض١ٝ ٢2015/ عط األٚي

 
 
 

www.alibapir.net



 ..............................   انعهـًاَُة وانذًَقراطُـة فـٍ تجـربـة كىردسـتاٌ  
  

   

 ص112ط

 مالحظـة التأريخ والطبـع الكـتــب ت

 
زعية لمجىاعـة  ـوه الشـ ـة: األصـ ـمـمشـس

 ةـالويـاإلس
  

69 
اسبًكعع١ األٚىل: األديععع١ ايػعععسع١ٝ يتأضعععٝظ  

٢2001/ عط األٚي ازبُاع١ اإلضال١َٝ  
 

70 
اسبًكع١ ايجاْٝع١ ٚايجايجع١: سهعِ ععصٍ اشبًٝفعع١      

 يعًِ ٚاإلعبسافٚاسبهاّ املطًُني عٓد ا
 ٢2001/ عط األٚي

 

71 
١: ايػعٝؽ أبععٛ بصعري ٚفتععٛاٙ:   عاسبًكع١ ايسابععع 

 .تكِٝٝ غسعٞ ٚعكًٞ
 ٢2001/ عط األٚي

 

   الويةــزات اجلىاعة اإلسـب وؤمتـخط 

72 
ُس عُؤتعايعٌُ ٚاملػسٚع اإلضالَٞ )ػطب١ اي

 ١ اإلضال١َٝ(عاألٍٚ يًذُاع

2005 ٢/عط األٚي  

١2006/ عط ايجاْٝ  
 

73 
ايتكسٜس اإلمياْٞ ٚايفهسٟ ٚايطٝاضٞ يًذُاعع١  

 ُس ايجاْٞ(عُؤتعاإلضال١َٝ )ػطب١ اي
2010 ٢/عط األٚي  

 

74 
١ عٓا ايداػًٞ ٚاشبازدٞ )ػطبع٢ ٚاقععيإْعس٠ 

 ُس ايجايح(عُؤتعاي
 2016 ٢/عط األٚي

 

   وردـألة الهـة ووشـيـووـالك 

َّعي 75 ُّس؟عست نٛزدضتإ ٚنٝف ُتعُاذا ُد ٢1989/ عط األٚي َع  
 

 .س ايطاغٛتع٢ ْٝعيإٛد٠ عسهِ ايع 76
1990 ٢/عط األٚي  

2005 ١/عط ايجاْٝ   

77 
ٞ عايعاطفعع١ ايكَٛٝعع١ ٚايفهععس ايٓاضععْٝٛايٞ فعع  

 .صإ اإلضالّعَٝ

 1990 ٢/عط األٚي

 2005 ١/عط ايجايج
 2018ط ايسابعع١/ 

 

1992 ٢/عط األٚي ُإعسيعُإ ٚايبعٌّ قط١ٝ ايهٛزد بني اإلٜعس 78  
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 يـهـحـة والـياسـالش

  

79 
َٛضععٛعات ضٝاضعع١ٝ زآٖعع١ يف ضعع٤ٛ ايعكععٌ  

 .ٞعٚايٛس
 2010ط األٚيع٢/ 

 

 دلمدات( 4ة )ـالً والدولـوعة: اإلسـووس 
٢عط األٚي  

2014-2016  
 

80 

اجملًعد األٍٚ: ايهٝععإ ايطٝاضععٞ يف اإلضععالّ:  
ٝعتع٘ ٚأضاضع٘   أدي١ ٚدٛب٘، نٝف١ٝ تأضٝط٘، طب

 .ايفهسٟ، تعسٜف َصطًشات

 
 

 اجملًد ايجاْٞ: ُأضظ ْعاّ اسبهِ يف اإلضالّ 81
  

82 
اجملًد ايجايح: ايطعًطات ايعجالخ: ايتػعسٜل،    

   .ايتٓفٝر، ايكطا٤

83 
س املطععًُني يف اجملتُععل  عاجملًععد ايسابععل: غٝعع  
   .ٚايدٚي١ اإلضالَٝني

  2017 ٢/عط األٚي .ُعاصسعاي هاـواقعٍٛ عال١َٝ سعس٠ إضعْع 84

   زةــزأة واألسـىـال 

85 
١ًُ: سكٛقٗعععا عُطععععُسأ٠ ايهٛزدٜععع١ ايعايععع

 .١عُُٗعٗا ايعايػسع١ٝ ٚٚظا٥ف
 2003ط األٚىل/  

 

 .سٜع١عُسأ٠ ٚاألضس٠ يف ظٌ ايػعَٛضٛع١: اي 86

 : ط اجملًعععععععد األٍٚ
 2002 ٢/عاألٚيعععععع

اْٞ: عاجملًد األٍٚ ٚايجع 
 2013 ١/عط ايجايج

 

    خــأريــالت 

87 
ا  عًٝعع٘  ػالصعع١ ضععري٠ زضععٍٛ ا  "صعع٢ً 

 .سٖا ٚدزٚضٗاعضًِ" عبٚ

2009 ٢/عط األٚي  

2013 ١/عط ايجايج  
 

88 
سٟ )ذنسٜاتٞ( ايكطعِ  ععدز عُعات َٔ بٝعباق

 1991-1961األٍٚ: 
2015 ٢/عط األٚي   
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 مالحظـة التأريخ والطبـع الكـتــب ت

2018 ٢/عط األٚي طبتصعس َٔ ذنسٜاتعٞ ٚ َٛاقفعٞ 89  
بايًػات ايهٛزد١ٜ 
 ٚايعسب١ٝ ٚاإلظبًٝص١ٜ

    التـىكابـوارات والـاحل 

90 
اٚش اسبعدٚد )َكابًع١ د. سطعني ضبُعد     عالتتذ
 ص(ععصٜ

 2001 ٢/عط األٚي

 2004 ١/عط ايجاْٝ
 

91 
ايتععرٜب ٚايطعذٔ، بٝػعُسن١ أَطع٢ اثععٓني     

 .ٌعُشتعٗسّا يف ضذٔ ايعٚعػسٜٔ غ

 ٢2005/ عط األٚي

 ١2009/ عط ايجايج

 سدِ يًعسبٝع١ ٚت
 ايفازض١ٝ ٚاإلظبًٝص١ٜ

 2010 ٢/عط األٚي .ُعاصس٠عُفاِٖٝ ايعٞ ايعايػباب ف 92
 

93 
سٛازات ضعاػ١ٓ سعٍٛ قطععاٜا زآٖعع١ فععٞ      

 َٝادٜٔ ايفهعس ٚايفكع٘ ٚايدعع٠ٛٚايطٝاض١.
 2018 ٢/عط األٚي

 

 
     ةـٍـوعات الزاِـىوضـة: الـمشـس

 تسدِ يًفازض١ٝ ٢2006/ عط األٚي                     . (1) دعاي١ ٚايتكًٝعغبابٓا بني األص 94

95 
ٓا، عُذتُعععععالقٞ ٜٗعععٟٛ بعاإلْٗٝعععاز األػععع

 .(2رز!  )عشرز اسبعفاي

 ٢2002/ عط األٚي

 ١2006/ عط ايجاْٝ
  

96 
ُسأ٠ عععٔ عبإبعععاد ايعع ٞ ظبٓٝٗععاعاألضععساز ايتعع

 (.3) اإلضالّ
٢2007/ عط األٚي   

97 
اعععد٠ ٞ ايكعنٝععف ْهععٕٛ قععد٠ٚ ٚنٝععف ْبٓعع

 .(4؟ ) ١عسٜعازبُاٖٝ
   ٢2007/ عط األٚي

   ٢2007/ عط األٚي .(5ال١َٝ )عتٛضٝشات عٔ ايطٝاض١ اإلض 98

١ٝعتسدِ يًفازض ٢2006/ عط األٚي                                               (.6) ١عكا٤ اشبطبع١ٝ إيع١ يهٝفعأضظ َُٗ 99  

100 
 اتطًب١ ايعًِ ايػعسعٞ، َالسععات ٚإزغعاد   

(7.) 
   ٢2007/ عط األٚي

   ٢2007/ عط األٚي (8) ألػالم ايفاض١ً َعٝاز اإليتصاّ باإلضالّا 101

102 
ٗدف ع٢ ا ، َاٖٝتٗا ٚنٝفٝتٗا، ٚايعيإايدع٠ٛ 

               (.9) ا؟عا، َٚٔ ٜكّٛ بٗعَٓٗ
 تسدِ يًفازض١ٝ ٢2007/ عط األٚي
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 مالحظـة التأريخ والطبـع الكـتــب ت

103 
ٜهٕٛ ايطالب يف ٖرا ايٛاقعل،   ف ٜٓبػٞ إٔنٝ
  . (10) ٖٞ ٚادباتِٗ؟ َٚا

   ٢2008/ عط األٚي

٢2008/ عط األٚي (11)ْعس٠ ِإضال١َٝ   ٚاقل ِإقًِٝ نٛزدضتإ: 104    

105 
طبٝععع١ األضععس٠ ٚأزناتٗععا، َٚطععاي١ تعععدد    

 .(12صإ ايػسع ٚايعكٌ )عايصٚدات يف َٝ
 2009 ٢/عط األٚي

 

106 
 َٞ ٚتكػعٝل ضعباب ايػعهٛى   ايعٌُ اإلضعال 

(13.) 
   ٢2011/ عط األٚي

   ٢2011/ عط األٚي     (.14) الّع١ٝ اإلزتداد عٔ اإلضعتكِٝٝ قط 107

108 
س ايهٟٛ، ْعسات ضعسٜع١   عُاّل ايهبٝعتفطري اي

(15). 
   ٢2011/ عط األٚي

109 
ٞ ايكعسإٓ  عتكٝعِٝ ٚدعٛد ايٓطعؽ أٚ عدَع٘ فع     

(16.) 
   ٢2012/ عط األٚي

110 
 ال٤ ا  يعبععادٙ، َععاٖٛ ٚنٝععف ٜهععٕٛ؟  عتععاب
(17.) 

 ٢2003/ عط األٚي

 ١2012/ عط ايجاْٝ
  

111 
س                                                      عُٗذع عٞ ايعا ٚأػٛاتٓا فع عإزغادات إلػٛآْ

   ٢2012/ عط األٚي .(18)

   ٢2012/ عط األٚي .(١19 ْادز٠ )عد: إَسأ٠ نف٠٤ٛ ٚشٚدعأّ ضبُ 112

   2017 ٢/عط األٚي .(١20   )ع١ ايسٚسٝعايػباب ٚاألشَ 113

114 
ِّ اإلٜعُإ ٚدسعض ايػععبٗات    اسبٝا٠ فعٞ ظع

  2017 ٢/عط األٚي (. 21)
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ب / ايةهةتةب ايعةةشبٝة١ :
 

أريخ والطبـعـالت كـتــبـال ت  مالحظـة 

 
ـــي   ووســـوعة : اإلســـــالً نىــا يتجـــم ى ف

 نـتاب اهلل
  2015 ٢/عيٚألط ا

 

ُا١ْٝ عٞ ثععع٢ فعععٞ ايطبععع١ األٚيعع عناْععت فعع 
ٞ ع١ ايجاْٝع١ اثٓع  عٞ ايطبععتهٕٛ فعصبًدات، ٚض

 .١عابّا بايصٛز٠ اآلتٝعس نتععػ

  
 

115 
سف١ صععشٝش١  عايهتاب األٍٚ: اإلضععالّ: َعع  

 .ص ٚدٌ ٚاشبًعلعباشبعايل ع
2016 ١/عط ايجاْٝ  

 

2017 ١/عْٝط ايجا   .ُعإعاْٞ: تعسٜف اإلٜعايهتاب ايج 116  
 

117 

ُإ با  تبازى ٚتعايعع٢:  عايهتاب ايجعايح: اإلٜ
اشبععايل ايععسب ايعععُايو اإليعع٘ ذٟ األضعععُا٤  

 .٢عاسبطع٢ٓ ٚايصفات ايععً

  2017 ١/عط ايجاْٝ

  2017 ١/عط ايجاْٝ .ُإ بايعُال٥ه١ ٚ بازبٔعايهتاب ايسابعل: اإلٜ 118

  2017 ١/عط ايجاْٝ .ُِٝإ بهتب ا  اسبهععايهتاب اشباَظ: اإلٜ 119

120 
ُإ بسضعٌ ا  تعايع٢ ع: اإلٜدعايهتاب ايطعا

 .ٚأْبٝعا٥٘ ايهععساّ
  2017 ١/عط ايجاْٝ

121 
ٝني ضبُد ص٢ً ا  ع: ػامت ايٓبايطابلاب عايهت
َّتع٘عٚضًِ: َٛدص ضعٝعست٘ ٚبساٖ ٘عًٝ  ني ْب

  2017 ١/عط ايجاْٝ

122 
س، ٚسدٜح اإلٜعُإ بايّٝٛ اآلػ:ايجأَايهتاب 

 طبتصعس سعٍٛ ايكعدز.
   

123 
ايهتاب ايتاضعل: إٖتدا٤ اإلْطعإ بٗععد٣ ا ،  

 .سدٟ بػععسٜع١ ا عصاّ ايفعأٚ اإليت
   

124 
صاّ ايعُذتُل بػسٜع١ ا  عايهتاب ايعاغعس: إيت

 .تعايع٢
   

125 
ايهتععاب اسبعععادٟ عػعععس: تطبٝععل ايعععُذتُل 

 .ضعععالّيًػععسٜع١ ٚ َعععامل ايدٚي١ فعٞ اإل
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أريخ والطبـعـالت كـتــبـال ت  مالحظـة 

126 
اْٞ عػععس: اإلضعععالّ: ْعععس٠ عايهتاب ايج

 .ضعدٜد٠ دبععاٙ ايٓاع ٚتعاٌَ صشٝض َعِٗ
   

 ْكض فعهععس٠ ايتطععسف 127

 يٓدٕ  2016ط االٚىل/
 2017ط ايجاْٝع١/ 

ايكاٖس٠ )ْكض ايتطسف 
 املتطسفني( أفهاز ٚدسض

 

2006 ٢/عط االٚي .١(عسبٝعطع١ٝ )َكاب١ً َل قٓعا٠ ايعضعٝف ٚ ق 128   

2006 ٢/عط االٚي .ا٤ ػاص )َكابًعع١ َل قٓععا٠ ايعععامل(عيك 129   

130 
اس١ عسٟ ع٢ً ايطع عػب س سٍٛ َاعح طبتصعسدٜ

 .١عايعساقٝ
2016 ٢/عط االٚي   

131 
فظ ع٢ ا : تصن١ٝ ايٓعطسٜل ايصالغ ٚايطري اي

2012 ٢/عط االٚي .سإ ٚايط١ٓع٤ٛ ايكعٞ ضعف   

2006 ٢/عاألٚي ط .بإعس ٚزا٤ ايكطعأَٝ 132  
2009 ١/عط ايجاْٝ  

 

2014 ١/عط ايجاْٝ .١عس١ٜ زا٥ذعا٥ٌ عصعَط 133   

134 
سعٞ اسبهعِٝ  عاٌَ ايػع عٞ ايتعع عقٛاعد ١َُٗ ف

 .١ع١ اشبالفٝعا٥ٌ ايفسعٝعُطعَل اي
٢2011/ عط االٚي   

٢2005/ عط االٚي عًُا٤ اإلضالّ َٔ ِٖ َٚاٖٞ صفاتِٗ؟ 135   

136 
االصٍٛ ايػسع١ٝ ٚاشبطعٛط ايعاَع١ يًذُاعع١    

 .اإلضال١َٝ
٢2012/ عط االٚي   

    اع؟عل ايٓعاٌَ َعنٝف ْتع 137

 بايًػع١ ايهٛزدٜع١  :بعـت الطـي حتـب التـتـاله 

138 
د عُذًع عازى، ايعُبع عٞ ايعتفطري ايكعسإٓ ايعًع  

   .ٛز٠ )ْٜٛظ(عاضل، ضعايت

139 
 ٕ د عُذًع عازى، ايعُبع عٞ ايعايعًع  تفطري ايكعسآ

   .ٛد(عٛز٠: )ٖعس، ضعاغعايع
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أريخ والطبـعـالت كـتــبـالت مالحظـة 

140 
د عُذًعازى، ايعُبعًٞ ايعسإٓ ايععس ايكعٝعتفط

 .س ضٛز٠: )ٜٛضف(عاسبادٟ ايعػ
ــ ـــووسـ ـــوعة: التفهيـ ـــز اإلسـ ني ـالوي بـ
 الًـوالش ي والواقعـالوح

141 
١ عٝض َفٗععّٛ َٚاٖٝعع عُذًد األٍٚ: تٛضعععايعع

.الَٞعس اإلضع١ٝ ايتفهٝعٚنٝف

142 
ُٓٗر ع١ يع عٛط ايعاَع عاْٞ: اشبطع عد ايجعُذًعاي
 .ُطًُنيعُٗٛز ايعد

143 
د ايجايعععح: ايتٝعععازات ايفهسٜععع١    عُذًععع عاي

.ًُنيعُطعأزٜؽ ايعٞ تع١ٝ فعٝاضعٚايط
.س اإلضالَٞعُذًد ايسابل: أصٍٛ ايتفهٝعاي144

145 
س١ٜ ع١ عصع عا٥ٌ فهسٜع عَط ظ:عاَعُذًد اشبعاي

.١عٛععَتٓ

146 
ايكععسإٓ ٚايتطٗٝععععسٚاإلصالغ فععععٞ إقًٝععععِ  

٢2018/ عط االٚي نٛزدضعتإ  
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 اتـتويـنخـال
 صالـىوضـوع

 5اإلٖعدا٤
 7 ايطبع١ ايعسبٝع١ َكد١َ

 9  َكد١َ ٚ تعسٜف بٗرا ايهتاب
 س٠  ععُٓاظعداز٠ ايل إِلع١ ايطسٜعازطعُٔ ػععت تتطعٞ ناْعاي١ ايتعص ايسضعْ

ٌّ ي  13  ١ فعٞ نٛزدضتإعُكساط١ٝ ٚايعًُاْٝعُٓاظس٠ ع١ًُٝ سٍٛ ايدٜعِإطاز َٛضٛع

 15س٠عنٝفٝع١ ِإداز٠ ايعُٓاظ
 17تٛط٦عع١

 Secularism 11 ايعًُاْٝع١/  ايكطِ األٍٚ
 13 ايتعسٜعف/  ايعُشٛز األٍٚ
 17قص١ ظٗٛز ايعًُا١ْٝ فعٞ ايػسب/  ايعُشٛز ايجاْٞ

 33 ْععس٠ ايع٢ دٜعٔ ايهعٓٝطع١
 35 ِإْتفاضع١ ايعُفهعسٜٔ ثِ ازبُاٖٝعس فعٞ ٚدع٘ ايهٓٝطع١ ٚدٜعٓعٗا  

 37 سِّز يًعًُا١ْٝ فعٞ صبتُل ِإضالَٞ ْاضرعالَب/  ايعُشٛز ايجايح
 45(Democracy) ١عُكساطٝعايدٜ/  ايكطِ ايجاْٞ

 47 ايتععسٜعف/  ايعُشٛز األٍٚ
 49 ُكساطٝع١عصع١ ايدٜقع/  ايعُشٛز ايجعاْٞ

 53 ُكساطٝع١ ْٚعاّ اسبهِ فعٞ اإِلضالّعَكاز١ْ بني ايدٜ/ ايعُشٛز ايجعايح 
 65اإِلضعتٓتعاز/  ايكطِ ايعجعايعح

 67ايعًعُعاْعٝعع١  
 69ُكساطٝع١عايدٜ

 71ٞ ِإقًعِٝ نٛزدضعتإ ؟عُكعساطٝع١ فعنٝفعٝع١ ايدٜ
 77اإلدعاب١ عٔ األضع١ً٦/  ايكطعِ ايسابعل

 93س٠عػعُظ دقعا٥ل األػعٝ
 95 بٗا ايٛقت فعٞ ايعُٓاظس٠  إدابات ع٢ً تطاؤالت، مل ٜطُض/  ايكطعِ اشباَعظ

 137اإلْتاز ايفهسٟ يًُؤيف
119اتـتويـمحـال
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 ؤلفـة لمىـزة الذاتيـطات وَ الشيـذل
 

   :فعٞ ضبافعع١ ايطعًُٝا١ْٝ،  1961ايػٝؽ عًٞ بابٝعس َٔ َٛايٝد ّ
، 1974ايع٘ اإلبتدا٥ٝعع١ دػعٌ املعٗعد اإلضعالَٞ ععاّ:       ٚبعد إنُ

، ٚأمتَّ سفعغ  1980ٚربعسز َٔ ثاْٜٛع١ ايعُعٗد اإلضعالَٞ ععاّ:   
ايكسإٓ ايعععِٝ يف ايععاّ ْفطع٘، ٚدػعٌ نًٝع١ ايعًعّٛ ٚايػعسٜع١        
اإلضععال١َٝ، ٚفعععٞ ايعععُسس١ً ايجعععا١ْٝ َععٔ ايهًٝعع١ اضععطس يتعععسى  

بايكبض عًٝ٘  بطبب صدٚز األَس 1981ايدزاض١ ٚايعٗذس٠ عاّ: 
 َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجعٞ ايبعا٥د.

   :أّد٣ اَتشإ اإلَاَع١ ٚاشبطابع١ فععٞ َدٜسٜع١      1983فعٞ ضع١ٓ
ِّٛم، تعَّٝٔ بصف١ إَاّ فعٞ َطذد ايٓٛزضٞ فعٞ َدٜٓع١ زاْٝع١.  أٚقاف أزبٝعٌ، ٚبعد ظبعاس٘ ايعُتف

  اإلضعالّ( ثعِ   ١ عع عبعٓعٛإ: )ػالصع   ١1983 ايهٛزدٜعع١ ضع١ٓ:   عات٘ بايًػع عف أٍٚ َؤيفعأّي ،ٔ
 ( بني َٛضٛع١ٍ ٚنتعاٍب ُٚنعَتِٝب.100٘ ٚايتعٞ داٚش ععَدُدٖا ايعُا١٥ )عتتابعت َؤيفات

   :اّ ايبعجععٞ ايبععا٥د،   ععب ايهٛزدٟ َٔ قبعٌ ايٓعع ع١َٝٛ ايػعًعدفعاعّا عٔ َع 1987فعٞ ض١ٓ
يتععٞ نعإ   فٛف )اسبسن١ اإلضال١َٝ( ايطعابك١، ٚا عٞ صعٌ ازبٗادٟ ايعُطًّض فعٞ ايعُعاغبعسط ف

ّ، ٚايتعٞ أعًٔ فٝٗعا  ١ٓ2001: عُهتب ايطٝاضٞ فٝٗا ايع٢ ضعٛ ايعٗا ٚعطعايػٝؽ َٔ أبسش قادت
 ب ايػٝؽ أَٝعسّا يعٗا.عال١َٝ( ٚاْتؼععٔ )ازبُاع١ اإلض

  ضذٔ نسٚبعس قسب َطعاز بػععداد   ع٢ فع١ ٚبكعٌ ايكٛات األَسٜهٝعكٌ ايػٝؽ َٔ قبعفعٞ: اعت ٞ
ٜع١، ٚأيف أثٓعا٤ تًو ايعُد٠ َٛضعٛع١: )اإلضعالّ نُعا ٜتذًعع٢     ٞ شْصا١ْ اْفسادع( غعٗسّا ف22)
ٌ اآلالف َعٔ  عفا٠ٚ َٔ قبعشعتكبٌ بعٚاض 28/4/2005ٞ: عٞ نتاب ا (، ٚأطًعل ضساس٘ فعف

 تُل.عطبتًف غسا٥ض ايعُذ
  نُسغععض يًذُاععع١  (2014 -2010)ظ ايٓععٛاب ايعساقععٞ عات صبًعععٞ اْتؼابعععازى فعععغعع

 ٗا.عٛا٥ِ نًعأزبٝعٌ، فهإ ايفعا٥ص األٍٚ ع٢ً ايكٞ دا٥س٠ ضبافعع١ عاإلضال١َٝ ف
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